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Artikel 42  van de beheersovereenkomst 2007 -2011  bepaalt:
"De VRT za l ja a rlijk s  en d it  vóór 1 ju n i aan de Vlaamse regering een door 
de Raad van Bestuur goedgekeurde nota voorleggen die  voor e lk  van de 
perform antiem aatstaven opgenomen in  de beheersovereenkomst aangeeft 
in  hoeverre de voor 2 0 1 1  vooropgestelde doe lste llingen reeds bere ik t z ijn . "  
De Vlaamse Regering legt het Jaarverslag voor aan het Vlaams Parlement 
vóór 3 0  september, vergezeld van een evaluatierapport opgesteld door de 
gemeenschapsafgevaardigde en een evaluatierapport van de VRM. De ge
delegeerd bestuurder van de VRT lich t de jaarlijkse  rapportering m ondeling 
toe in de bevoegde com m issie van het Vlaams Parlement.



M IS S IE  VRT
De V R T  wil een m eerw aarde  geven aan de V laam se  m ed iag eb ru ike r  
door een breed aanbod van K w alite itsvo lle  p ro g ram m a's  en d ien sten  
die in sp ire ren , in fo rm eren , leren en am useren .

De V R T  wil erkend w orden als de m ee st be tro u w b are , c re a tie v e  en 
in n o vatieve  m ed ia -o rg a n is a tie  in V laan d eren .

Z ij s ta a t  g a ra n t voor een o p tim a le  k w a lite it, bere ik  en d iv e rs ite it .

VRT-WAARDEN
De V R T  p la a ts t de m ed iag eb ru ike r op de e e rs te  p laa ts . 
De V R T  h e e ft resp ect voor h aar m edew erkers .
De V R T  is exc e lle n t in alles  w a t zij o n d ern eem t.
De V R T  h an d e lt s teeds als  een goede burger.

Toezicht VRT

De VRT geeft met de publicatie van d it jaarverslag inform atie vrij die ze kan 
en mag bekendmaken. Specifiek over financiële gegevens kan de VRT niet 
nog meer gedetailleerde gegevens verstrekken omdat zij dan vertrouwelijke 
of bedrijfsgevoelige inform atie publiek zou moeten maken. De VRT werkt nu 
eenmaal in een sterk concurrentiële markt.
Daartegenover staat evenwel dat het VRT-management door ta l van organen 
gecontroleerd wordt, op verschillende niveaus (zie schema).
(Zie ook: Transparantie p. 67)

Als vennootschap

Algemene vergadering
(houdt toezicht op Raad van Bestuur)

B ijgestaan door com m issaris : ^

Raad van bestuur
> Strategische zaken
> Toezicht op VRT-Directie 
B ijgestaan door:
> Remuneratiecomité
> Strategisch Comité VAR en 

dochterondernemingen VAR
> Auditcom ité

Als overheidsinstelling

Vlaams Parlement
(houdt toezicht op Vlaamse regering)

B ijgestaan door Rekenhof 

! VRM :

Vlaamse regering 
“ w ettigheidstoezicht" 
op a lle activ ite iten  VRT

Bijgestaan door:
> Gemeenschapsafgevaardigde
> IAVA

VRT-Directie
(exclusieve operationele bevoegdheid)



Organigram

Raad van B estuur Voorzitter: Annelies Van Cauwelaert
Leden: Chris Reniers en Luc Van den Brande 
Waarnemer: Caroline Pauwels (gemeenschapsafgevaardigde)

Raad van Bestuur2

Voorzitter: Luc Van den Brande 
Ondervoorzitter: Chris Reniers
Leden: Marc De Clercq, Rudi De Kerpel, H ilde De Lobei, Eric 
Defoort, Eric Deleu, Jozef Deleu, Thérèse Deshayes, Claude 
Marinower, Annelies Van Cauwelaert, Valerie Van Peel 
Gemeenschapsafgevaardigde: Caroline Pauwels 
Gedelegeerd bestuurder: Sonar Consult bvba, 
vertegenwoordigd door Piet Van Roe 
Secretaris: Hilde Cobbaut

Raad van Bestuur -  Auditcomité3

Raad van Bestuur -  
Strategisch Comité VAR 
en dochterondernemingen VAR1

Voorzitter: Claude Marinower
Leden: Eric Deleu en Valerie Van Peel
Waarnemer: Caroline Pauwels (gemeenschapsafgevaardigde)

Raad van Bestuur -  Remuneratiecom ité5

Voorzitter: Luc Van den Brande 
Leden: Thérèse Deshayes en Eric Defoort

VRT-Directiecollege
VRT-Directiecollege6

Gedelegeerd bestuurder: Sonar Consult bvba, vertegenwoordigd 
door Piet Van Roe
Algemeen Directeur Media: Leo Hellemans 
Algemeen Directeur Productie: Lena De Meerleer 
Algemeen Directeur Algemene Diensten: W illy W ijnants

Woordvoerder VRT: B rig itte  Vermeersch

1 Samenstelling per 1 april 2010.
2 Op 31 december 2009 was de samenstelling van de Raad van Bestuur: Guy Peeters (voorzitter), Annelies Van Cauwelaert (ondervoorzitter), Eric Deleu, Jozef Deleu, Thé

rèse Deshayes, Eric Dillens, Dim itri Hoegaerts, Kris Houthuys, Chris Lecluyse, Ludo Leen, Claude Marinower en Caroline Pauwels. Albert Vanhoof was de gemeenschapsaf
gevaardigde, Hilde Cobbaut de secretaris.

3 Op 31 december 2009 bestond het Auditcomité u it Thérèse Deshayes (voorzitter), Guy Peeters en Annelies Van Cauwelaert. Albert Vanhoof was waarnemer.
4 Op 31 december 2009 bestond het Strategisch Comité VAR en dochterondernemingen VAR uit Eric Dillens (voorzitter), Eric Deleu, Chris Lecluyse en Guy Peeters. Albert 

Vanhoof was waarnemer.
5 Op 31 december 2009 bestond het Remuneratiecomité uit Guy Peeters (voorzitter), Thérèse Deshayes en Annelies Van Cauwelaert.
6 Op 31 december 2009 bestond het VRT-Directiecollege uit Sonar Consult bvba, vertegenwoordigd door Piet Van Roe (Gedelegeerd bestuurder), Mark Coenen (Algemeen 

Directeur Marktstrategie), Leo Hellemans (Algemeen Directeur Productie), Harry Sorgeloos (Algemeen Directeur Technologie & Innovatie), Mieke Berendsen (Algemeen 
Directeur Media), Willy Wijnants (Algemeen Directeur Financiën), Lena De Meerleer (Directeur Operationele Afdelingen) en Marcel Meys (Directeur HR).



HET VRT-AANBOD IN 2 0 0 9

► Netten

► Eén voor allen

► Canvas: mag het iets meer zijn?

► Ketnet: van en voor kinderen

► Radio 1 op het ritme van de actualiteit

► Radio 2: dicht bij de luisteraar

► MNM: Muziek en Meer!

► Studio Brussel =  muziek

► Klara, alles voor de kunst

► RVi: Het beste van Vlaanderen

► Extra digitaal aanbod

► Het productiebeleid

► Bereiken van de Vlaming

MISSIE EN WAARDEN

ORGANIGRAM

INHOUD

VOORWOORD MENSEN EN MIDDELEN

INLEIDING

DE OPDRACHT VAN DE OPENBARE OMROEP

BIJDRAGEN AAN DE VLAAMSE SAMENLEVING KWALITEITSBELEI

► De rol van de openbare omroep in Vlaanderen 7

► De invulling van de openbare opdracht 8

► Onafhankelijk nieuws en informatie 8

► De culturele hefboom 10

► Sporters en supporters 11

► De Vlaamse dimensie 12

► Van wetenschap tot kennis 14

► Ontspanning voor iedereen 15

► Het m enselijk kapitaal

► Technologie en innovatie

► Publieke kw aliteit

► Functionele kwaliteit

► Ethische kw aliteit

► Operationele kw aliteit

FINANCIËLE PERFORMANTIE

► Jaarrekening 2 0 0 9

► Toelichting bij de financiële resultaten

► Analyse van de opbrengsten en kosten

► Nettokosten van de publieke opdracht

► Vlaamse Audiovisuele Regie (VAR)

► Pensioenfondsen
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VOORWOORD
De Openbare Omroep van de Vlaamse 
Gemeenschap kan voor 2009 opnieuw 
goede resultaten voorleggen. Zoals 
blijkt uit voorliggend document 
behaalde de VRT de doelstellingen 
die hem in de Beheersovereenkomst 
2007-2011 zijn opgelegd.

De kijkers, luisteraars en internetge
bruikers waardeerden het aanbod van 
VRT op radio, televisie en internet. 
Met een kwalitatief sterk en gedi
versifieerd tv-aanbod bleef de VRT 
marktleider. In het radiolandschap 
bleven de VRT-netten toonaange
vend. Ook het digitaal aanbod en het 
internetaanbod werden alsmaar beter 
afgestemd op de behoeften van de 
mediagebruiken

De sterke resultaten waren in de 
eerste plaats te danken aan de in
spanningen en de creativiteit van de 
medewerkers. Ook de toekomst van 
de VRT hangt in de eerste plaats van 
hen af. Ondanks grote externe druk 
en moeilijke financiële omstandighe
den werd het sociaal overleg op de 
VRT constructief gevoerd. De Raad 
van Bestuur wenst alle medewerkers 
dan ook uitdrukkelijk te bedanken 
voor hun inzet.

De vorige bestuursploeg speelde een 
belangrijke rol in de ontwikkeling van 
de strategie om succesvol de doelstel
lingen uit de beheersovereenkomst 
te halen. Ik wil dan ook de leden 
die geen zitting meer hebben in het 
bestuursorgaan van de VRT bedanken 
voor de grote inspanningen die zij 
gedurende verschillende jaren hebben 
geleverd voor de openbare omroep.

In februari 2010 trad een nieuwe 
Raad van Bestuur aan. De leden 
van de Raad hebben met grote zin 
voor verantwoordelijkheid hun taak 
opgenomen. Enkele maanden tevoren, 
in december 2009, was Piet Van Roe 
opnieuw de gedelegeerd bestuurder 
van de omroep geworden. Met zijn 
tijdelijke opdracht probeert hij het 
succes van de VRT aan te houden en 
enkele noodzakelijke hervormingen 
door te voeren.

Want het is duidelijk dat het media
landschap in de voorbije jaren volledig 
is hertekend en ook in de toekomst 
fundamentele veranderingen zal 
ondergaan. De nieuwe mogelijkhe
den van het internet, de komst van 
nieuwe spelers op de mediamarkt,... 
Daarom is het noodzakelijk dat de VRT 
evolueert naar een flexibele, wendbare 
organisatie die snel kan inspelen op 
al deze nieuwe ontwikkelingen en zo 
zijn voortbestaan kan garanderen. De 
Raad van Bestuur zal er alles aan doen 
om dit mogelijk te maken en de belan
gen van de Vlaamse mediagebruiker 
en de Vlaamse samenleving optimaal 
te vrijwaren. Zo zal de VRT ook in de 
toekomst haar belangrijke meerwaarde 
voor Vlaanderen en de Vlamingen blij
ven leveren en instaan voor veelzijdige 
focus en kwaliteit.

LUC
Voorzitter Raad van Bestuur VRT



INLEIDING
2009 was om verschillende redenen een keer
punt in de geschiedenis van de VRT. De VRT 
bezet opnieuw een toonaangegevende positie in 
het audio-visuele landschap en dwingt daardoor 
haar concurrenten hoge normen te hanteren 
inzake de kwaliteit en het Vlaams karakter van 
haar programma’s. Zij is een voortrekker op 
gebied van innovatie en technologie. Door zich 
om te vormen tot een cross-mediale organisatie 
staat zij klaar voor de multimediale toekomst. 
Dit allemaal tot grote waardering van kijkers, 
luisteraars, internet- en mobiele gebruikers: 
weinig Europese omroepen scoren zo goed op 
bereik en waardering.

Maar er is een keerzijde aan de medaille: de 
financiële situatie van de omroep is niet in 
evenwicht en de economische crisis heeft dat 
nog bemoeilijkt. Bovendien zijn de omgevings
factoren in de audio-visuele sector dermate 
gewijzigd dat de publieke omroep zich dringend 
moet bezinnen over zijn toekomst.

De aanzet daartoe gaf de Minister van Media 
in een brief: de VRT moet in 2011 een bedrijfs
economisch evenwicht bereiken; omwille van 
de economische crisis zal zij voortaan moeten 
werken met minder middelen; zij moet zich om
bouwen tot een flexibele onderneming om haar 
nieuwe rol in Vlaanderen op te nemen.

Om dat waar te maken hebben de 
VRT-directie en de Raad van Bestuur 
een stappenplan opgesteld in drie 
trappen. De eerste opdracht werd 
snel gerealiseerd: van hoog tot laag 
is de organisatie drastisch afgeslankt.
De tweede trap is veel moeilijker te 
realiseren: tientallen miljoenen euro 
besparen in een organisatie die de 
voorbije jaren al veel heeft ingeleverd 
is niet eenvoudig en vraagt veel ver
anderingsbereidheid van de mede
werkers. Maar het is de noodzakelijke I 
voorwaarde om straks aan de derde 
trap te beginnen: het sluiten van een 
nieuwe beheersovereenkomst.

De rol die de VRT in de toekomst 
moet spelen verschilt grondig van de 
rol die zij vandaag speelt. Van concur
rent moet de VRT partner worden van 
de andere actoren in de mediasec
tor: van de commerciële omroepen, 
kranten en tijdschriften, distributeurs | 
en de onafhankelijke producenten. 
Daartoe is een andere visie nodig: de 
openbare omroep als hefboom om 
de kwaliteit van de informatie en de 
culturele eigenheid van Vlaanderen te 
vrijwaren.

Het is een moeilijke opdracht, maar 
de VRT is er klaar voor.

Sonar Consult bvba 
gelegeerd bestuurder 
Vertegenwoordigd door 
PIET VAN ROE, zaakvoerder



DE OPDRACHT 
VAN DE OPENBARE OMROEP

Vlaams
Regeerakkoord : 
“Daarom investeren 
we in een sterke 
Vlaamse openbare 
omroep die bij
draagt tot de ver
dere ontwikkeling 
van de identiteit en 
de diversiteit van de 
Vlaamse cultuur en 
van een democrati
sche en verdraagza
me samenleving.”

De VRT voert haar openbare om- 
roepopdracht uit op basis van de 
richtlijnen die verschillende overhe
den hebben voorgeschreven. De open
bare omroep handelt volgens princi
pes uit de Resoluties van de Raad van 
Europa van Praag (1994) en Krakau 
(2000) en de bepalingen die opgeno- 
men zijn in de mediadecreten (artikel 
6) en de beheersovereenkomst.

In de zomer van 2009 ging een 
nieuwe Vlaamse regering van start. In 
het regeerakkoord “Een daadkrachtig 
Vlaanderen in beslissende tijden. Voor 
een vernieuwende, duurzame en warme 
samenleving” (2009) staat de op
dracht van de openbare omroep voor 
de Vlaamse Gemeenschap duidelijk 
omschreven:

“Meer dan ooit moeten (...)  de 
onafhankelijkheid, de pluriformiteit 
en de kwaliteit van de media en van 
de informatieverstrekking bewaakt 
worden. Daarom investeren we in een 
sterke Vlaamse openbare omroep die 
bijdraagt tot de verdere ontwikkeling 
van de identiteit en de diversiteit van 
de Vlaamse cultuur en van een demo
cratische en verdraagzame samenle
ving. (...)
De openbare omroep speelt een belang
rijke rol bij het beschikbaar stellen van 
een kwalitatief aanbod via traditionele 
en nieuwe mediatoepassingen. De 
publieke opdracht van de openbare 
omroep moet nauwkeurig en doordacht 
gedefinieerd worden. Zijn hele aanbod  
moet maximaal toegankelijk zijn op 
televisie en op internet.”

Met de Beheersovereenkomst 2007- 
2011 bepaalde de Vlaamse overheid 
dat de openbare omroep moest door
groeien naar een digitale omroepor
ganisatie. Om die reden heeft de VRT 
nu ook een digitaal tv-aanbod en een 
internet- en mobiel aanbod uitge
bouwd.

De openbare omroepopdracht van de 
VRT werd in de Beheersovereenkomst 
2007-2011 ook uitgebreid:

“Tot de openbare omroepopdracht 
van de VRT behoren tevens de hierna 
bepaalde toegevoegde opdrachten:
► 1° Onderzoek en innovatie in de 

media (...)
► 2° De conservering en ontsluiting 

van zijn archief door digitalisering 
ervan (...)

► 3° De renovatie van het omroepge- 
bouw (...)

Ook alle operationele activiteiten 
(personeelsbeleid, technologisch beleid 
en transmissieactiviteiten) die de 
uitvoering van de openbare omroepop
dracht mogelijk maken, behoren tot de 
openbare opdracht.”

Voorliggend jaarverslag geeft aan hoe 
de VRT haar openbare opdracht in 
2009 heeft ingevuld en in welke mate 
zij aan de performantiemaatstaven 
uit de beheersovereenkomst heeft 
voldaan.

De Vlaam se Regering  
2 0 0 9 -2 0 1 4

Een d aad krach tig  V laan d eren  
in b e s lissen d e  tijden

*

#



De rol van de openbare omroep 
in Vlaanderen
De meerwaarde 
van de openbare omroep

De maatschappelijke rol van de VRT in Vlaan
deren is groot. Dat kan worden afgeleid uit de
mediadecreten:
► De openbare omroep ondersteunt de demo

cratische samenleving door het verstrekken 
van onafhankelijke en waarheidsgetrouwe 
informatie.

► De VRT bereikt de Vlamingen met een kwa
litatief sterk en Vlaams media-aanbod op het 
vlak van informatie, cultuur, fictie, muziek, 
kennis & wetenschap en sport. Vlaams aan
bod zorgt bovendien voor een tegenwicht in 
de geglobaliseerde wereld.

► De VRT stimuleert en promoot de culturele 
rijkdom en verscheidenheid in Vlaanderen.

► De openbare omroep speelt een cruciale rol 
in zowel de bescherming van het pluralisme 
in de Vlaamse samenleving als in de onder
steuning van de Vlaamse culturele identiteit.

► De VRT stimuleert met haar aanbod de 
sociale cohesie. Daarom ondersteunt ze het 
diversiteitsbeleid en het gelijkekansenbeleid 
van de Vlaamse overheid. Tegelijk kan enkel 
een onafhankelijke omroep garanderen dat 
specifieke doelgroepen, zoals kinderen en 
jongeren en Vlamingen in het buitenland, 
worden bereikt.

► De VRT steunt rechtstreeks de Vlaamse 
media- en beeldindustrie via (co)producties 
en onderzoeksprojecten rond innovatie. 
Onrechtstreeks ondersteunt de openbare 
omroep ook de Vlaamse economie door 
aandacht te schenken aan economische ge
beurtenissen en evoluties. De omroep is zelf 
ook een grote werkgever.

De VRT en de uitdagingen in 
het Vlaamse medialandschap

De ontwikkelingen in het media
landschap beïnvloeden de openbare 
omroep. De VRT probeert op elke 
uitdaging een passend antwoord te 
geven.

De impact van de economische 
crisis op de mediasector
De crisis weegt op de mediasec
tor. De commerciële inkomsten 
dalen en mediagroepen kondigen 
besparingen aan. Ook de openbare 
omroep merkt de gevolgen van de 
crisis. De commerciële inkomsten 
van de VRT lagen in 2009 lager 
dan gebudgetteerd. In het najaar 
kwam bovendien nog het signaal 
dat de VRT moest bijdragen in 
de besparingen van de Vlaamse 
overheid. Deze extra besparingen 
komen boven op het besparings
plan dat de VRT al volgde.

De versnippering van het aanbod
Sinds de komst van digitale tele
visie zijn er in Vlaanderen al ver
schillende nieuwe tv-zenders bij 
gekomen. De televisiemarkt wordt 
daardoor verdeeld onder meer 
spelers. De openbare omroep moet 
voldoende Vlamingen blijven be
reiken om hun een kwaliteitsvol en 
Vlaams aanbod te garanderen, in 
de eerste plaats met programma’s 
in de openbare omroepdomeinen.

De openbare omroep 
verstrekt onafhanke
lijke en waarheidsge
trouwe informatie.

De verspreiding van video en audio 
op alle platformen
Het aantal breedbandaansluitingen 
is de voorbije jaren steeds verder 
toegenomen. Videobeelden worden 
daardoor steeds belangrijker voor 
de mediagebruikers. Die willen vi- 
deocontent kunnen raadplegen op 
internet en op mobiele toestellen. 
Het internet wordt ook gebruikt als 
aanvulling op de radio, met eigen 
radiospelers, platenlijstjes, fora 
en videobeelden van de radiopro
gramma’s.
De VRT heeft een traditie om 
programma’s aan te bieden volgens 
een vast programmaschema. Bij 
de nieuwe media is dat minder het 
geval. Het aanbod op de nieuwe 
media vraagt dan ook inhoudelijke, 
organisatorische en technische 
aanpassingen van de VRT.

De nood aan samenwerking
Om de Vlaming een kwalitatief 
hoogstaand Vlaams aanbod te 
bieden, is het belangrijk dat de 
openbare omroep samenwerkt met 
productiehuizen, andere omroepen 
of met andere overheidsinstellin
gen.



De invulling 
van de openbare opdracht
De medewerkers van de VRT stellen de missie, de waarden en het belang van de 
openbare omroep voorop bij alles wat ze doen. In de praktijk betekent dit: 

► De VRT bereikt met haar aanbod zo veel mogelijk Vlamingen.
► De VRT is de kwaliteitsmaatstaf voor de Vlaamse media-industrie.
► Het VRT-aanbod bestaat voor een belangrijk gedeelte uit Vlaamse producties.
► De VRT is financieel gezond.

De openbare omroep bouwt zijn aanbod op rond zijn openbare omroepdomeinen: 
nieuws & informatie, cultuur, sport, kennis & wetenschap, Vlaamse identiteit en 
ontspanning.

Onafhankelijk  nieuws en in form atie
De mediadecreten garanderen een kwalitatief hoogstaand aanbod van nieuws en in
formatie op de openbare omroep. De VRT zorgt voor onafhankelijke, onpartijdige en 
toegankelijke berichtgeving die de brede bevolking snel en nauwkeurig informeert.

Het college van hoofdredacteurs 
heeft in 2009 een visienota geschre
ven waarin de waarden van het VRT- 
nieuws naar voren worden gebracht.
Zo wil het VRT-nieuws onder meer 
een betrouwbare gids zijn die de 
mediagebruikers aanzet tot meer 
burgerschap.

Vernieuwing in 2 0 0 9

Na de vernieuwing van de nieuws- 
en duidingsprogramma’s op Eén en 
Canvas in 2008 werd in 2009 het 
nieuwsaanbod op radio en online 
aangepast. De radionieuwsuitzendin- 
gen kregen een nieuwe stijl en vorm
geving. Door meer live verslaggeving 
en meer gesprekken tussen presen
tator en reporter was het mogelijk 
vaker “het laatste nieuws” te geven.
Sinds het najaar van 2009 boden De 
ochtend (Radio 1) en Vandaag (Radio 
1) vaker langere interviews en een 
dagelijkse buitenlandrubriek.

Ook de VRT-nieuwssite, 
Deredactie.be, werd in 2009 stapsge
wijs aangepast. Daarbij werden in De 
videozone ruwe beelden van de eigen 
reportageploegen en van persbureaus 
zo snel mogelijk gepubliceerd. Het 
journaal van 13 uur (Eén) en Villa 
Politica (Eén) werden live gestreamd. 
Alle uitzendingen en reportages uit 
de nieuws- en duidingsprogramma’s 
waren te herbekijken op de nieuws
site. In de rubriek Opinie & blog 
was er plaats voor opiniestukken, 
analyses, blogs en fora over actuele 
onderwerpen.

Op televisie kreeg De zevende dag 
(Eén) een nieuw decor. Het program
ma had meer aandacht voor muziek, 
film, gastronomie, lifestyle, ontspan

ning en gezondheid. Na de zomer 
werd ook Terzake (Canvas) vernieuwd 
met minder maar langere onderwer
pen en minder presentatoren.

VRT-Nieuws herbekeek ook zijn 
interne organisatie en vernieuwde 
zijn college van hoofdredacteurs. Het 
productiehuis behield zijn crossmedi- 
ale aanpak. De VRT wil niet enkel af
hankelijk zijn van persagentschappen 
maar ook eigen accenten leggen. Om 
de kosten te drukken werken de bui- 
tenlandreporters zowel voor radio als 
voor televisie. Op die manier kon de 
nieuwsdienst in 2009 voluit berichten 
over de Gaza-oorlog, de inauguratie 
van president Obama en de twintigste 
verjaardag van de omwenteling in 
Oost-Europa.

Nieuwsuitzendingen per dag en per net in 2009  
(gemiddeld in minuten per dag)

I  Net Weekdagen Zaterdag Zondag f
|E é n 100 85 78 ■

Canvas (*) 36 11 12
(K e tn e t 24 15 12 ■

Radio 1 111,5 99 98
|R a d io 2  ( * * ) 113 88 92,5 ( * * * )  1

Klara 86,5 70 70
(S tu d io  Brussel 73 74,5 74,5 f l

MNM 76 74,5 74,5
( * )  De vo lled ige u itzend ing  van Terzake v an maandag to t en met vrijdag .

De u itzend ing  van H et Journaal van 2 0  uur in het weekend.
( * * )  Regionale n ieuwsuitzendingen inbegrepen.
( * * * )  Op feestdagen: 104.
Bron: VRT-Studiedienst



Deredactie.be maakt vol-
Nieuws en informatie op radio

Elk radionet had nieuwsuitzendingen 
op vaste momenten, afgestemd op 
het profiel van het net in kwestie. De 
uitzendingen op Radio 1, Radio 2 en 
Klara waren uitgebreider dan die op 
Studio Brussel en MNM.

De nieuwsmagazines De ochtend 
(Radio 1) en Vandaag (Radio 1) 
maakten ruimte voor verslaggeving, 
analyses, interviews en opinies. De 
ochtend had in 2009 een aangepast 
programma over het pensioendebat 
en de klimaatconferentie in Kopenha
gen, Vandaag over de volksraadple
ging over de Oosterweelverbinding. 
Actuele thema’s en opinies kwamen 
ook aan bod in Ongehoorde meningen 
(Radio 1).

Nieuws en informatie 
op televisie

Op Eén waren er vier edities van Het 
journaal (13 uur, 18 uur, 19 uur en 
laat). Bij speciale gebeurtenissen wa
ren er in 2009 extra journaals, zoals 
bij de vliegtuigramp nabij Schiphol, 
de terugkeer van tennisster Kim 
Clijsters en het incident op Koningin
nedag. Canvas bracht elke weekdag 
duiding bij het nieuws in Terzake. Kar- 
rewiet (Ketnet) informeerde kinderen 
over de actualiteit en over thema’s 
uit hun leefwereld. Phara (Canvas) 
maakte ruimte voor debatten over 
uiteenlopende onderwerpen.

Koppen (Eén) bracht reportages uit de 
actualiteit vanuit de leefwereld van 
de directe betrokkenen, Koppen XL 
(Eén) reportages uit het buitenland. 
Panorama (Canvas) wisselde eigen 
onderzoeksjournalistiek af met aange
kochte documentaires. Vranckx (Can
vas) bracht aangekochte reportages.

Villa Politica (Eén) zond de debat
ten in het Vlaams Parlement (elke 
woensdag) en in de Kamer van Volks
vertegenwoordigers (elke donderdag) 
rechtstreeks uit. Op zaterdag her
haalde het programma de belangrijk
ste discussies en uitspraken. De keien 
van de Wetstraat (Canvas) bracht een 
gesprek met één centrale gast. De vrije 
markt (Eén) belichtte de economische 
actualiteit. Volt (Eén) voedde het 
maatschappelijk debat met discus
sies en reportages over zaken die de 
consument aanbelangen.

De programmering van Canvas speel
de in 2009 ook in op de actualiteit, 
zoals met een thema-avond over de 
val van de Berlijnse Muur. Canvas+ 
volgde de actualiteit met bijvoorbeeld 
de reeks Terug naar Iran naar aanlei
ding van de verkiezingen in Iran en 
de dertigste verjaardag van de Iraanse 
revolutie.

Nieuws en informatie 
op het internet

In 2009 maakte Deredactie.be volop 
gebruik van het audio- en videoma
teriaal dat werd toegeleverd door de 
nieuws- en duidingsprogramma’s op 
radio en tv. In De videozone werd het 
aanbod voortdurend vernieuwd. De 
site streamde nieuwsevenementen, 
zoals een herdenkingsdienst voor 
Michael Jackson en de eedaflegging 
van de Vlaamse regering.

op gebruik van audio- en 
videomateriaal.

Deredactie.be bracht ook dossiers met achter
grondinformatie over actuele thema’s zoals de 
inauguratie van president Obama en de herden
king van de omwenteling in Oost-Europa. De 
site wilde ook het debat stimuleren met blogs 
en opinies.

Ook op Teletekst en via mobiele kanalen bracht 
de VRT nieuws en actualiteit. Mediagebruikers 
die dat wensen, kregen tegen betaling een sms- 
bericht bij “breaking news”.

V E R K IE Z IN G E N B i

,09
De VRT had in de reguliere inform atieprogram m a’s en in gelegenheidsprogram m a’s 
aandacht voor de Vlaamse en Europese verkiezingen:
► Villa 0 9  (Eén), Terzake 0 9  (Canvas) en De kelen 0 9  (Canvas) met debatten met 

p o litic i over de inzet van de verkiezingen;
► Europa 0 9  (Eén) over de Europese verkiezingen;
► Het groot debat 0 9  (Eén) met kopstukken van Vlaamse partijen;
► Vlaanderen 0 9  (Eén) bekeek samen met p o litic i de onderzoeksresultaten over de 

vraag "waar lig t de V lam ing wakker van?” ;
► In De stem m ing  0 9  (Eén) werden kopstukken, lijs tduw ers en nieuwelingen on

dervraagd over hun drijfveren om aan po litiek  te doen;
► Vandaag 0 9  (Radio 1) met interviews m et po litieke  kopstukken;
► De ochtend 0 9  (Radio 1) focuste op de versch illen tussen de partijen en de 

p o litic i;
► De ontkoppelde programma’s van Radio 2 bekeken de verkiezingen vanu it regio

naal perspectief;
► Een reeks H et onvoltooide land  (Canvas) over het ontstaan van de federale staat.

Op de verkiezingsdag zelf waren er op Radio 1 en Eén8 een hele dag uitslagen, 
reacties, en analyses vanuit het Vlaams Parlement. Radio 2 focuste op het verkie- 
zingsnieuws u it de regio ’s. Deredactie.be en Teletekst brachten uitslagen, verge lij
kingen, zetelverdelingen, ...

De campagne en de verkiezingszondag op VRT werden door de V lam ingen massaal 
gevolgd. Op de verkiezingsdag keken 2 ,4  m iljoen mensen m instens een kwartier 
naar de u itzend ing op Eén, waren er b ijna 5 4 0 .0 0 0  luisteraars9 voor de u itzending 
op Radio 1 en registreerde Deredactie.be ru im  2 3 1 .0 0 0  unieke bezoekers.

8 Aan de Verkiezingsshow op Eén werkten 476 medewerkers van de VRT mee.
9 Radiocijfers: PPM-onderzoek, n =  1000, representatief voor Vlamingen 12-79 jaar 9



De cu lture le  hefboom
De VRT ondersteunt de eigenheid, diversiteit en rijkdom van cultuur in Vlaanderen. 
De VRT wil ook de cultuurparticipatie en -beleving van de Vlaming stimuleren10. 
Voor zijn culturele opdracht zet de openbare omroep al zijn netten in.

Alle netten stemmen 
hun aandacht voor

Signaleren van cultuur in programma’s

Alle netten van de VRT stemden in 2009 hun 
aandacht voor cultuur af op hun netprofiel.
Zo informeerden de nieuwsuitzendingen op tv 
en radio, Karrewiet (Ketnet) en Deredactie.be 
over culturele evenementen. Programma’s zoals 
De rode loper, De laatste show  en Villa Vanthilt 
vulden die informatie aan op Eén. Terzake 
en Phara deden dat op Canvas. De regionale 
programma’s op Radio 2 boden een soortgelijke 
aanvulling met En nu serieus en De madammen. 
Op Radio 1 boden onder andere De ochtend, 
Vandaag, Stories en Moshi culturele items. De 
programma’s van Studio Brussel en MNM in
formeerden over de brede culturele actualiteit, 
afgestemd op hun doelpubliek: film, nieuwe 
media, mode en literatuur. Verschillende netten 
werkten op cultuurvlak samen met andere orga
nisaties zoals Studio Brussel met het Filmfesti
val van Gent en het Stuk.

Ook in programma’s die minder actualiteits- 
gebonden waren, ging aandacht naar cultuur, 
zoals in Vlaanderen Vakantieland (Eén). Radio 1 
trachtte de luisteraar actief te laten participeren 
in culturele interactieve projecten. Op Canvas 
kregen “culturele iconen” een centrale plaats in 
programma’s, zoals India voor beginners en Mijn 
vader.

Cultuurspecifieke programma’s

De VRT-netten op radio en televisie hadden in 
2009 cultuurspecifieke programma’s.

Op Radio 1 focusten Mezzo en het boekenpro
gramma Friedl’ op cultuur. Exit en Exit plus 
Blues, Soul, World en Folk & Kleinkunst boden 
een staalkaart van de muziek. Allez Allez bracht 
Belgische muziek.

Bij Canvas werd het spectrum van de cultuur
programma’s uitgebreid. In Lux en Spraakma
kers kwamen bekende persoonlijkheden uit 
het brede cultuurveld aan het woord. In het

najaar had Canvas Iets met boeken  (in 
samenwerking met VPRO), waarin 
auteurs werden geïnterviewd. Goudvis 
was een documentairereeks met 
portretten van Belgische kunstenaars. 
Canvas Klassiek besteedde aandacht 
aan de Vlaamse componisten en ope
ra. Hedendaagse muziek was te horen 
in Belpop, Classic albums en Live from  
Abbey Road. Canvas had ook aandacht 
voor de auteursdocumentaire (met 
coproducties met het VAF), cinefiele 
film, wereldcinema en kortfilm (in 
Canvas kort). Canvas opende elke 
avond met videokunst en filmpjes van 
kijkers in De Canvasminuut.

Eén paste zijn programmatie ook aan 
voor specials bij het overlijden van de 
Vlaamse zangeres Yasmine en toneel
acteur Nand Buyl.

Ketnet had met Click-ID een fictie- 
reeks rond een culturele jongerensite. 
Aan het programma was een website 
(Click-id.be) gekoppeld met een echte 
culturele agenda en recensies.

Thematisch cultuuraanbod

Op radio besteedde Klara de meeste 
aandacht aan cultuur. Cultuur be
hoort immers tot de kerntaak van dit 
radionet. Klara lanceerde in 2009 dan 
ook een aantal nieuwe culturele pro
gramma’s en zette ook volop de focus 
op klassieke muziek, (zie p. 24)

Klara.be was het cultuurwebplatform 
van de VRT. De site focuste op de 
culturele actualiteit en agenda en 
bood audio- en videofragmenten uit 
de lopende radio- en tv-programma’s 
van alle netten en uit het VRT-archief. 
Klara.be had ook een radioluik dat 
achtergrondinformatie bood bij de 
programmering van de radiozender.

Canvas + bracht naar aanleiding van 
de culturele actualiteit documentaires 
en specials uit het VRT-archief. Het 
verrijkte aanbod van Canvas had elke 
maand ook de culturele talkshow 
S tra d a .

cultuur af op hun 
netprofiel.

3E
KONINGIN ELISABETH 

WEDSTRIJD

DE KONINGIN  
ELISABETH WEDSTRIJD
De Koningin E lisabethwedstrijd  was in 2 0 0 9  
voor de v ijftiende  keer gew ijd aan de viool. 
Vanaf de halve fina le  (m et nog 2 4  laureaten) 
werd de w edstrijd  gevolgd en geduid, op 
Klara, Canvas, Canvas+, Klara.be en Canvas, 
be. De websites boden ook achtergrond infor
m atie b ij de w edstrijd , met blogs en video- 
en audioreportages. De K lara-luisteraars 
en de Canvas-kijkers bepaalden samen 
wie van de fina lis ten  de K lara-Canvas-prijs 
verdiende.

Klara en Canvas (en Canvas+) zonden ook 
de Laureatenconcerten11 en het Preludecon- 
cert u it d ie  gekoppeld zijn  aan de w edstrijd .

A lle  netten van de VRT hadden aandacht 
voor de Boekenbeurs van Antwerpen, met 
reportages of live-verslaggeving. Enkele 
program m a’s die in het teken stonden van 
de Boekenbeurs: Fried l' (Radio 1), Peeters
& P icha l (Radio 1), M iddagpost (Radio 2), 
Babel (Klara), De Peter H oudt Van Je Show  
(M NM ) en De wereld van de boeken  (in 
plaats van Sofie) (S tudio Brussel). Canvas 
had een boekenspecial tijde ns  de Boeken
beurs: Canvas book delivery.

C lick-ID  (Ketnet)

10 Addendum Beheersovereenkomst 2007-2011 inzake het Openbare Omroepdomein Cultuur, artikel 1, §1.
11 Canvas en Canvas+ zonden enkel het tweede laureatenconcert uit.



Sporters en supporters
De VRT is de grootste promotor van sportbeoefening en -beleving in Vlaanderen. 
De omroep brengt het meeste van zijn sportaanbod onder de naam Sporza. De VRT 
brengt een diversiteit aan sportdisciplines op radio, televisie en online: voetbal, 
wielrennen, tennis, atletiek, zaalsporten en nog vele andere sporten.

De VRT houdt voor haar sportaan
bod rekening met:
► de populariteit en het belang van 

de sporten bij de Vlaamse bevol
king;

► de populariteit en het sportief 
niveau van Vlaamse/Belgische 
sporters;

► de nieuws- en journalistieke waar
de van sportfeiten en wedstrijden.

Gevarieerd sportaanbod:
► Actuele sportgebeurtenissen en 

sportgerelateerde onderwerpen 
komen aan bod in toegankelijke 
programma’s op alle netten.

► Op de generalistische netten 
wordt over sportgebeurtenissen 
live verslag uitgebracht onder de 
Sporza-vlag.

► Sporza biedt ook een thema
tisch aanbod: Sporza.be brengt 
sportnieuws en -uitslagen, live 
streamings van sportevenementen 
en audio- en videoclips van sport
gebeurtenissen.

Sport op radio, tv en online

Sport was in 2009 aanwezig in brede 
programma’s, zoals De laatste show  
(Eén) en Zondagpost (Radio 2), en 
als vast onderdeel in de tv-journaals. 
Sportberichtgeving en duiding waren 
er ook in actualiteitenprogramma’s, 
zoals Terzake (Canvas), Phara (Can
vas) en De zevende dag (Eén).

De meeste live-uren verslaggeving 
op Sporza-tv in 2009 gingen naar 
wielrennen, vervolgens naar tennis en 
voetbal, gevolgd door atletiek, Formu
le 1, basketbal, volleybal, motorcross, 
sneeuw- en ijssport, paardensport 
enzovoort.

De Ronde van Frankrijk (wielrennen) 
stond centraal in de sportprogram- 
matie van de zomer. Op Eén waren er 
de live-verslagen van de ritten en de 
talkshow Tour 2009. Sporza Tour was 
een sportprogramma op Radio 1 rond 
de wielerwedstrijd. Daarnaast kregen 
ook de voorjaarsklassiekers en het 
veldrijden aandacht op Sporza-radio 
en -tv.

vin LE

De VRT is de grootste 
promotor van sportbe
oefening en -beleving in 
Vlaanderen.

Ook het WK atletiek werd in de zomer 
uitgebreid gecoverd.

Door de comeback van Kim Clijsters 
bracht Sporza meer live-verslagen 
tennis op radio en tv.

Wat voetbal betreft had Eén het 
samenvattingsprogramma Studio 
1 en Canvas, sinds het najaar, de 
sporttalkshow Extra time. Op tv bood 
Sporza rechtstreekse verslagen van de 
thuiswedstrijden van de Rode Duivels, 
de Beker van België en de Europa 
League. Op Radio 1 werden nagenoeg 
alle wedstrijden met ploegen uit de 
eerste klasse rechtstreeks gevolgd.

In 2009 kon (op zaterdagen) een bas- 
ketbal-, volleybal- of handbalmatch 
live gevolgd worden (via Canvas+ 
en Sporza.be). Op zondag volgde 
een ruime samenvatting van die 
match (Hands up) in het programma 
Sporza op zondag (Canvas). In dat 
programma kwamen in 2009 ook 
gymnastiek, vechtsporten, mountain
bike, jumping, bobsleeën, zwemmen, 
trial, trampolinespringen, korfbal, 
biljarten en andere sporten aan bod. 
Datzelfde gold voor Sportweekend met 
aandacht voor de “grote sporten” en 
de “kleinere sporten”, zoals basketbal, 
volleybal, handbal, veldlopen, kunst
en snelschaatsen, skiën, tafeltennis, 
rally, roeien, zaalvoetbal, gymnas
tiek, biljarten, korfbal, jeugdatletiek, 
boksen, snowboarden, zwemmen, 
mountainbiken, bmx, hockey, triatlon, 
jumping, waterski, zeilen, beachvol- 
ley, enzovoort.

In de Sporza-uitzendingen op Radio 
1 werd regelmatig verslag uitgebracht 
van de belangrijkste prestaties in de 
meest bekende sporttakken. Omdat 
Radio 1 een open net is, waren er 
door de programma’s heen sportflit-

Sporza.be had een uitgebreid aanbod 
van sportnieuws met onder andere 
achtergrondinformatie, agenda’s, 
verslagen en standen. Sporza.be werd 
in 2009 vernieuwd met naast meer 
audio- en videoaanbod ook de intro
ductie van reactiemogelijkheden. Het 
Live match center evolueerde naar een 
live-scorebord met live-videobeelden.

Andere sportprogramma’s

In Het Gala van de Profvoetballer van 
het Jaar (Eén) en Het Gala van de 
Flandrien (Eén) werden de beste voet
ballers en wielrenners gehuldigd. Het 
Sportgala (Eén) verkoos de Sportman 
en Sportvrouw van het jaar.

Eeuwige roem (Eén) zocht uit welke 
ex-topsporter de juiste kwaliteiten 
heeft om eeuwige roem te verdienen. 
Canvas bood enkele sportdocumen- 
taires, zoals Belga Sport en Bobslee: de 
Olympische droom.

s
sporza

Gilles Villeneuve

m m



De Vlaamse dimensie
De VRT werkt elke dag aan het beeld van Vlaanderen. De omroep biedt de garantie 
dat het Vlaamse karakter van de media behouden blijft.

De VRT heeft conform het Mediadecreet een belangrijke rol te vervullen bij het ondersteu
nen en opbouwen van de Vlaamse identiteit, bij de uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap 
en ten aanzien van de Nederlandse taal (zie p. 45). Tegelijk moet de omroep ook de diversi
teit in de samenleving belichten.

Vlaamse muziek

VRT-MUZIEKBELEID  
VOOR DE RADIONETTEN
De VRT s te lt zich to t doel om “ kwalite itsvo lle  m uziek" 
te programmeren.
De m uziek op een VRT-radionet moet bovendien:
► passen binnen het m uziekprofiel van het betrok

ken net;
► vorm elijk  geschikt z ijn  voor het m edium  radio;
► relevant z ijn  voor het doe lpubliek van dat net.

Voor zijn muziekaanbod hanteert de VRT vier basisprin
cipes:
(1 ) Het m uziekaanbod is genera lis tisch  opgebouwd en 
spreekt een breed p ub liek  aan.
De VRT stem t perm anent haar m uziekprofielen af op 
de diverse doelgroepen. Met haar muziekaanbod wil 
z ij inspelen op de behoeften van de m ediagebruikers.

(2 ) E lk ne t vu lt het p ro fie l van de andere netten aan. 
De netprofie len van de VRT zijn op e lkaar afgestemd 
zodat de m ediagebruiker weet wat h ij wanneer kan 
verwachten van e lk net. Elk net heeft z ijn  eigen 
muziekprofiel en unieke muziekwaarden. A lle  netten 
samen tonen de m uzikale d ive rs ite it en rijkdom  in 
Vlaanderen.

(3 ) Specifieke doelgroepen krijgen een extra m uziek
aanbod.
Voor specifieke doelgroepen is er een meer geperso- 
naliseerd aanbod op het inte rnet. De VRT startte  in 
januari 2 0 0 9  m et vier nieuwe radiostrom en (Radio 1 
Classics, Radio 2 De Topcollectie XL, S tuBru Rock It! 
en Klara Jazz) op het in te rn e t12.

(4 ) H et m uziekaanbod ondersteunt de Vlaamse mu- 
ziekscene en de Nederlandstalige muziek.
De VRT garandeert dat m instens 20%  van haar m uzi
kale zendtijd  wordt besteed aan Vlaamse m uziekpro- 
d uc tie s .13 In 2 0 0 9  was dat 24% . De Vlaamse muziek 
werd bovendien gespreid over de hele dag zodat d it 
aanbod ook een optim aal bereik haalde.

De VRT ondersteunt de Vlaamse m uziek ook door 
samenwerkingsverbanden m et het concertc ircu it (voor 
redactionele aandacht en ruilovereenkom sten), met 
producenten (voor bijvoorbeeld m uziekuitgaven) en 
m et s teunpunten (voor gem eenschappelijke acties).

Tijdens De week van de Vlaamse 
muziek hadden alle netten extra veel 
aandacht voor de Vlaamse muziek. Zo 
bracht Radio 1 een dag lang uitslui
tend Vlaamse producties. Radio 2 
ging op zoek naar nieuwe Vlaamse 
songtekstschrijvers {Schrijf er maar 
één), Klara belichtte Vlaams klassiek 
talent, Studio Brussel presenteerde 
Vlaamse debutanten, MNM haalde 
Vlaamse artiesten in huis, Canvas fo
custe op Will Tura (in Mijn vader) en 
Ketnet stelde een eigen Vlaamse Top
3 samen (Ketnetradio en de wrap). 
Eén zorgde voor een rechtstreekse uit
zending van de MIA’s (Music Industry 
Awards), die in 2009 voor de tweede 
keer werden uitgereikt. De Vlaamse 
muziekprijzen zijn bedoeld voor een 
brede groep van Vlaamse muziekma- 
kers.

Vlaamse programma’s

De VRT bracht ook in 2009 kwaliteits
volle Vlaamse fictie zoals Van vlees en 
bloed (Eén), een tragikomische reeks 
over het leven in en rond een slagers- 
familie, en De Smaak van De Keyser 
(Eén), een familiesaga over een jene- 
verfamilie. Ook Vlaamse films werden 
uitgezonden op Eén, zoals Ben X en 
Windkracht 10.

Vlaanderen stond op Eén ook centraal 
in programma’s zoals Vlaanderen 
Vakantieland, Man bijt hond en 1000 
zonnen.

Het aanbod op Canvas bestaat voor 
een groot stuk uit Vlaamse produc
ties, zoals Meneer Doktoor, een reeks 
over huisartsen van vroeger.

Het Ketnet-programmaschema 
bevatte in 2009 veel eigen Vlaamse 
producties, zoals Zo is er m aar één - 
De cup, KetnetPOP, AbraKOdabra, De 
pretroulette en GO IV.

Yasmine presenteerde  Zo is er maar één. 
De zangeres en VRT-schermgezicht s tapte  
in  2 0 0 9  u it  he t leven.

In 2009 werd 
24% van de mu
zikale zendtijd 
op de radionet
ten besteed aan 
Vlaamse muziek- 
producties.

MUSIC INDUSTRY 
AWARDS

12 Muziekliefhebbers kunnen sindsdien luisteren naar hun favoriete genre: op Radio 1 Classics naar klassieke pop en rock, op Radio 2 De Topcollectie XL naar 
melodieuze muziek, met bijzondere aandacht voor Vlaamse muziek, op StuBru Rock It! naar alternatieve rockmuziek en op Klara Jazz naar jazzmuziek. Reeds eerder 
bood de VRT MNM Hits (non-stop hits), Klara Continuo (non-stop klassieke muziek), Ketnet-webradio (populaire muziek voor kinderen, in terv iew s,. . . )  en Nieuws+ 
(doorlopend de laatste nieuwsuitzending).

13 Vlaamse productie: elk muziekstuk waarbij de creatieve inbreng van een Vlaming als uitvoerder, auteur, producer of arrangeur een bepalende rol speelt.

M E N E E R  D O K - T O  O R



FEEST VAN 
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Op 11 ju li vierde Vlaanderen het feest van 
de Vlaamse Gemeenschap. A lle netten van 
de VRT hadden aandacht voor de Vlaamse 
feestdag:
► Radio 1 draaide op 11 ju li de hele dag 

door nog meer Vlaamse producties dan 
anders. Het net bracht verslag u it van De 
Gulden O ntsporing  (Brussel) m et livefrag- 
m enten van het concert.

► Radio 2 zond op zaterdag 11 en zondag 
12 ju li u it vanop het Festival van de Lage 
Landen te  Eeklo, het eerste Nederlands
ta lige  m uziekfestival voor Vlaanderen en 
Nederland. Radio Vlaanderen (het tweede 
RVi-kanaal) zond d it festival ook u it.

► Klara had op de Vlaamse feestdag extra 
veel muziek van Vlaamse com ponisten 
en m usic i. Concerto  bracht Peter Benoits 
Rubenscantate, Vlaanderens Kunstroem  
en Vlaamse sym fonische werken.

► Was h e t nu 80, 9 0  o f 20001  op Studio 
Brussel bestond u it u its lu itend  Vlaamse 
producties.

► Eén bracht Vlaanderen Boven!, een live- 
verslag van de concerten die in Brussel 
{AB Supersterrenshow) en K ortrijk  (Zo 
is er maar één -  live on stage) werden 
georganiseerd. Het programma werd ook 
op BVN uitgezonden.

► Canvas zond Villa des roses u it, een film  
van Frank Van Passel gebaseerd op de 
roman van W illem  Elsschot. Canvas+ 
bood een herhaling van een Panorama- 
u itzend ing over De Guldensporenslag, 
een herhaling van de auteursdocum en- 
ta ire  over de w innaars van de C u ltuu rp rij
zen Vlaanderen 2 0 0 8 ,  een herhaling van 
een docum entaire Peter Beno it -  Tussen 
Brussel en Parijs, een herhaling van het 
oratorium  De oorlog  van Peter Benoit, 
een herhaling van M ijn  vader m e i W ill en 
Sandy Tura en Eenzaam zonder Tura, een 
bloem lezing van hits van de zanger.

Voor de renovatie van filmrollen van 
de journaals uit de jaren zestig en 
zeventig werkte de VRT samen met 
de Beschutte Werkplaats van Meise- 
Bouchout.

HET VRT-ARCHIEF
Eind 2 0 0 8  startte  de VRT m et de u itro l van 
haar DIVA-project (D igitaal VRT-Archief). De 
VRT w il zo een deel van het Vlaamse cu l
turele  erfgoed bewaren en onts lu iten . Door 
DIVA zullen oude radio- en tv-program m a’s 
bewaard b lijven en gem akkelijker gebru ikt 
kunnen worden door programmamakers en 
andere gebruikers. De belangrijkste  a c tiv ite i
ten van DIVA in 2 0 0 9 :
► de renovatie van film ro llen  van de 

journaals u it de jaren zestig en zeven
tig . De VRT werkte daarvoor samen met 
de Beschutte Werkplaats van Meise- 
Bouchout. Ook reeksen zoals Ten huize  
van, Tienerklanken, Echo en Te voet door
Vlaanderen werden gerenoveerd en gedigitaliseerd. In totaal 
werd 5 65  uren film  gedigitaliseerd.

► de d ig ita lisering  van radioprogram m a’s u it de jaren negentig, 
zoals H et vrije westen (in totaal: 2 .4 0 0  uren);

► de d ig ita lisering  van eigen muziekopnames (in totaal 1 .3 75  
uren).

Daarnaast d ig ita liseerde de VRT eenduim sbeeldbanden u it de 
jaren tach tig  en negentig (in totaal 2 .0 9 8  uren) en analoge 
en d ig ita le  videocassettes (1 3 .4 6 1  uren). In december 2 0 0 9  
startte  de VRT ook met de d ig ita lisering  van ongeveer 1 6 0 .0 0 0  
fo to ’s u it het a rch ie f van de VRT-com m unicatiedienst.

Ook de archieven van de regionale radio-omroepen van de VRT 
zijn  opgenomen in een archiveringstra ject. Voor Radio 2 West- 
Vlaanderen wordt er samengewerkt m et het Algemeen R ijksar
chie f, voor Radio 2 L im burg m et de Provincie L im burg. In beide 
gevallen wordt gewerkt aan de conservering, de d ig ita lisering  en 
een beperkte, lokale terbesch ikk ingste lling  aan het pub liek van 
het regionale archief.

Voor het crossmediale project 2 0 1 4 -1 8  De Grote 
Oorlog - 1 0 0  jaa r  later verzamelde en inventa
riseerde een team originele getuigenissen van 
d ie  oorlog. In 2 0 0 9  verwierf de VRT, in ru il voor 
restauratie en d ig ita lisering , de u itzendrechten op 
een w oordarchief van de vzw Elfnovembergroep 
met getuigenissen over WO I.

De VRT werkt mee aan Vlaanderen in  Beeld. Dat project onder
zoekt onder meer hoe archie fm ateriaa l op een gebruiksvriende
lijke  m anier kan worden ontsloten voor het brede publiek, het 
onderw ijs en de professionele mediagebruiker. De VRT neemt, 
samen met 2 6  andere Europese partners, ook deel aan het 
Euscreen-project om 4 0 .0 0 0  archie fitem s te r beschikking te 
ste llen van het videoportaal van de European D igital Library.

Toots Thielemans in 
Zomercarrousel (1965)
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Van wetenschap to t kennis
De VRT investeert in educatie. De beheersovereenkomst vraagt trouwens dat de 
openbare omroep zijn educatieve opdracht ter harte neemt. Kennis en Wetenschap 
komen dan ook ruim aan bod in de programma’s.

De VRT investeerde in 2009 voor zijn 
aanbod Kennis en Wetenschap zowel 
in de algemene als in de meer the
matische programmering. Geregeld 
overleggen VRT-medewerkers met 
communicatieverantwoordelijken van 
de Vlaamse universiteiten en hoge
scholen. Bij die gelegenheden worden 
informatie en ideeën over toekom
stige projecten uitgewisseld.

Kennis en wetenschap op radio

► Educatie was aanwezig op alle ra
dionetten van de VRT. Radio 1 had 
de meeste aandacht voor Kennis 
en Wetenschap met wetenschappe
lijke onderwerpen in De ochtend, 
Vandaag, Feiten en Fillet en Mezzo, 
zoals naar aanleiding van de ruim
tereis van Frank De Winne en de 
herdenking van de eerste maan- ► 
wandeling. Het consumentenma
gazine Peeters & Pichal onderzocht 
geregeld producten en consumen- 
tenkwesties vanuit een weten
schappelijke invalshoek. Ook in 
Stories, Dubbelcheck en Ongehoorde 
meningen kwamen wetenschap en 
wetenschappers geregeld aan bod. 
Midi libre had een reeks rond de 
wetenschap bij de beklimming van 
de K2.

' Radio 2, MNM en Studio Brus
sel vertaalden wetenschappe
lijke thema’s naar toegankelijke 
programma-items, afgestemd op 
hun doelpubliek.
Ook Klara had in 2009 aandacht 
voor kennis en wetenschap vooral 
in programma’s zoals Trio, De 
Kunstkaravaan en Rondas.

Ook ge tes t op mensen

De nieuws- en duidings- 
program ma’s brachten 
geregeld actuele onder
werpen over technologie 
of wetenschap.

Kennis en wetenschap 
op televisie

► De nieuws- en duidingsprogram- 
ma’s op Eén brachten geregeld 
actuele onderwerpen over 
technologie of wetenschap, zoals 
naar aanleiding van de klimaat
top. Ook in breed toegankelijke 
programma’s kwamen wetenschap 
en technologie aan bod, zoals Har
telijke groeten aan iedereen, dat de 
kijker mobiliseerde tot duurzaam 
omgaan met onze planeet. Eén be
steedde ook aandacht aan natuur 
en exploratie van de wereld, zoals 
in H alf uur natuur en De aarde 
vanuit de hemel. In Ook getest op 
mensen werd de invloed van pro
ducten op het menselijk lichaam 
uitgetest.
Canvas had verschillende 
programma’s die algemene of 
wetenschappelijke kennis aan zijn 
kijkers overbracht. Naar aanlei
ding van het verblijf van Frank De 
Winne in de ruimte bracht Canvas 
Beroep Astronaut, een tweeluik 
over ruimtevaart. Stijn & het heelal 
gaf een hedendaagse visie over 
de astronomie. In Europa was een 
reeks over de twintigste-eeuwse 
geschiedenis van Europa.
Op Ketnet ging veel aandacht 
naar het milieu en de klimaat
problematiek: Op 
schok bracht speciale 
‘groene’ afleverin
gen. SOS Antarctica 
had aandacht voor 
de opening van de 
nieuwe wetenschap
pelijke Belgische 
basis op Antarctica.
Karrewiet bracht 
regelmatig items 
over wetenschap en 
technologie.



Ontspanning voor iedereen
De VRT bracht in 2 0 0 9  een waaier aan ontspanningsprogramma’s. De overheid 
wenst dat de omroep ontspanning brengt op de generalistische netten (beheersover
eenkomst 2 0 0 7 -2 0 1 1 , artikel 4§1). De VRT vindt ontspanning in haar aanbod nood
zakelijk. De beheersovereenkomst bepaalt immers dat de VRT op maandbasis min
stens 90 procent van de bevolking bereikt. Dat kan alleen maar als ook ontspanning 
in het aanbod is opgenomen.

Voor het merendeel van de Vlamingen 
zijn ontspanningsprogramma’s een 
onmisbaar onderdeel van het media- 
aanbod van de openbare omroep. 
Dankzij ontspanning kunnen de 
andere openbare omroepdomeinen 
ook makkelijker tot de mediagebrui- 
ker komen. De VRT biedt daarom 
een evenwichtige programmamix 
waarin ontspanning een belangrijke 
rol speelt.

De omroep streeft er voortdurend 
naar om de kwaliteit van de ontspan
ningsprogramma’s te bewaken en zo 
mogelijk te vergroten.

Ontspanning op radio

Radio zorgt voor ontspanning in de 
eerste plaats via de muziek.

Sommige radionetten hadden in 2009 
ook specifieke ontspanningsprogram
ma’s zoals Bromberen en Dubbelcheck 
(Radio 1) en Evy en De MNM kwis 
(MNM).

Ontspanning op televisie

De VRT-televisie bracht ontspanning 
via praatprogramma’s, humaninterest- 
programma’s, fictiereeksen, documen
taire en film, spel- en quizprogram- 
ma’s en humor.

Op Eén was er De jaren stillekes, dat 
bekende Vlamingen op een humo
ristische wijze confronteerde met 
archiefbeelden, naast vaste waarden 
zoals Witse en de humorreeks FC De 
Kampioenen. Ook quizprogramma’s 
zoals De premiejagers en De pappen
heimers waren er te zien.

Canvas bracht humor met Mag ik u 
kussen? en Zonde van de zendtijd.

Ontspanningsprogram
m a’s zijn een onmisbaar 
onderdeel van het media- 
aanbod van de openbare 
omroep

Schenk je  kleingeld aan de strijd
tegen kinderkanker en stop het in één van deze
KOM 0P TEGEN KANKER-TONNEN j

KOM OP TEGEN KANKER
In tw in tig  jaar is Kom op tegen Kanker u it
gegroeid to t een van de grootste fondsenwer- 
vingscampagnes van Vlaanderen. In 2 0 0 9  
stond Kom op tegen Kanker in het teken van 
kinderkanker. Het m otto van de campagne 
was daarom Geef de kle in tjes. Dat ‘ k le in tje s ’ 
sloeg n ie t alleen op de kinderen maar ook 
op een m untinzam elingsactie . A lle  radio- 
en televisiezenders van de VRT hadden in 
versch illende programma’s aandacht voor 
Kom op tegen Kanker, zoals De madammen 
(Radio 2), En nu serieus  (Radio 2), Q u iz t’t  
(Radio 2), Peeters & P icha l (Radio 1), Sto
ries  (Radio 1), De grote Peter Van de Veire 
Ochtendshow {MNM), Klara wakker (Klara), 
Brede opklaringen  (Klara), Three Wishes 
(Canvas), docum entaires over borstkanker 
en de oorlog tegen kanker (via Canvas+) en 
Koppen  (Eén). Ook op Ketnet werd in de 
wrap en in Karrewiet aandacht besteed aan 
de actie, onder andere met een eigen Kom  
op appels-actie. De liveshow op Eén was een 
geld inzam elactie  voor onderzoeksprojecten 
over kanker.

De premiejagers was een dage lijks  quizprogram m a  
op Eén in  de zomermaanden.



HET VRT-AANBOD

Van vlees en bloed
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Eén voor allen ^

Netprofiel

Op tv is Eén de familiezender van de 
VRT. De publieke meerwaarde van 
Eén vertaalt zich onder meer in:

► het verspreiden van onafhankelijk 
nieuws;

► het bevorderen van de sociale 
cohesie;

► het garanderen van kwaliteit en 
innovatie;

► het verpersoonlijken van de cul
turele rijkdom en diversiteit van 
Vlaanderen;

► het bevorderen van het democra
tisch burgerschap.

De programmering van Eén is breed 
omdat het net alle bevolkingsgroepen 
moet aanspreken met een kwali
teitsvol aanbod. In februari 2009 
vernieuwde Eén zijn huisstijl.

Homeless World Cup

Villa Vanthitt in  Gent

Televisie

Naast de vaste afspraken met pro
gramma’s als Man bijt hond, Thuis en 
De laatste show  rond de journaals en 
sportprogramma’s waren er een aan
tal nieuwe programma’s in 2009:

► Ook getest op mensen, een tweede 
consumentenprogramma naast 
VOLT, stelt gezondheid en welzijn 
centraal;

► Homeless World Cup (10 daklozen 
vormen een voetbalploeg), Leuven 
Hulp (het leven in de hulpge
vangenis van Leuven) en OCMW 
Tienen (sociaal-assistenten nemen 
het op voor mensen die uit de boot 
vallen) behandelden enkele moei
lijke maatschappelijke onderwer
pen;

► Villa Vanthilt (live zomertalkshow) 
en Mercator (historisch realityspel) 
werden in de zomer van 2009 
gelanceerd.

Speciale aandacht ging in 2009 uit 
naar de Vlaamse en Europese verkie

zingen van 6 juni. Naast 
de live-verkiezingsshow 
programmeerde de VRT 
verschillende duidende pro
gramma’s zoals Vlaanderen 
09, Europa 09, De stemming 
09 en Het groot debat 09.

Ook de Vlaamse muziek 
kwam opnieuw volop aan 
bod, onder meer met Ster
acteur Sterartiest en Peter 
Live! op vrijdagavond.

Twee nieuwe Vlaamse fictiereeksen 
bleken erg succesvol: Van vlees en 
bloed (tragikomedie over de slagers- 
familie Vangenechten) en De sm aak 
van De Keyser (over drie generaties 
vrouwen tussen 1939 en 2007).

Humor ontbrak niet op Eén. Naast 
de langlopende humorreeks FC De 
Kampioenen (19de seizoen) was er De 
jaren stillekes, een nieuwe humo
ristische talkshow waarin bekende 
Vlamingen werden geconfronteerd 
met archiefbeelden.

Leuven hu lp

Internet

Op tv is Eén 
de familiezender 
van de VRT.

Een.be werd in 2009 vernieuwd. De site biedt 
sindsdien meer videoaanbod en programma- 
informatie. Voor nieuwe programma’s was er 
ook extra aanbod zoals webisodes (ingekorte 
afleveringen) van Los zand en een onlinespel 
van Mercator.

Een+

De digitale verrijking van Eén (Eén+) bood, 
wanneer de actualiteit daarom vroeg, een extra 
aanbod van nieuws of sport. Villa Politica had 
een uitgebreid aanbod op Eén+ bij de plenaire 
debatten in het Vlaams Parlement en de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers.

Evenementen en acties

Eén was in 2009 mediapartner van allerlei eve
nementen in Vlaanderen, zoals de Nekka-nacht 
en The night o f  the Proms. Ook evenementen 
met een maatschappelijke impact, zoals Open 
Monumentendag of Erfgoeddag, werden door 
Eén ondersteund. Naar aanleiding van de her
denking van WO I zond Eén The last post vanuit 
leper uit (en een reportage in Koppen). Het net 
had eigen programmagebonden evenementen 
zoals de Witse-speurtocht, de Thuisdag en de 
kookdemonstraties van 1000 zonnen.

een

Ook ge tes t op mensen



■  CANVAS
Canvas: mag het iets meer zijn?

Netprofiel

Canvas is een toegankelijke zender 
die een divers en interessant aanbod 
biedt aan mediagebruikers die op 
zoek zijn naar verdiepende inhoud en 
verrassende meerwaarde.

Televisie

Het Canvas-aanbod is opgebouwd 
rond actualiteit (met vaste waar
den zoals Terzake en Panorama) en 
geschiedenis (zoals de historische 
documentaires naar aanleiding van de 
herdenking van de 70ste verjaardag 
van het begin van WO II).

Ook thema-avonden naar aanleiding 
van belangrijke nieuwsevenementen 
zoals de klimaattop in Kopenhagen 
waren te zien.

Canvas pakte in 2009 ook uit met 
een aantal opvallende documentai
res: Goudvis (Belgische kunstenaars), 
Belpop (Vlaamse popartiesten), Bel- 
gasport (Vlaamse sportlui) en Bobslee 
(bobsleemeisjes gaan voor olympische 
titel).

Beagle, in  he t k ie lzog van Darwin

Internet

Canvas.be geeft de mediagebruiker 
informatie over de programma’s.
In 2009 kreeg Canvas.be een eigen 
videozone.

Canvas biedt verdiepende 
inhoud en verrassende 
meerwaarde.

Canvas+ ICANVAS +

Zonde van de z end tijd

De digitale verrijking van Canvas 
(Canvas+) bood in hoofdzaak cultu
rele programma’s en programma’s uit 
het VRT-archief. Ook zaalsportverslag- 
geving komt hier (uitgebreider) aan 
bod.

Evenementen en acties

Het grote Canvas-evenement was 
Comedy Casino Festival. Daarnaast 
waren er verschillende avant-pre- 
mières van de culturele programma’s 
in BOZAR, Kaaitheater en Flagey. 
Canvas was ook mediapartner in 
evenementen van derden, zoals Het 
Internationaal Filmfestival van Gent 
en de Boekenbeurs.

Vernieuwende comedy, humoristi
sche en ontspannende programma’s 
werden gebracht door Comedy Casino 
(Specials) en Zonde van de zendtijd.

In het jaar van Darwin reisde Canvas 
in samenwerking met VPRO 35 we
ken lang in het kielzog van de Beagle, 
het schip waarmee de Darwin om de 
wereld voer. Langs de route kon de 
kijker kennismaken met verschillende 
wetenschappelijke onderzoekspro
jecten.

The Scabs in  Belpop



Ketnet:
van en voor kinderen
Netprofiel

Ketnet richt zich op kinderen tot 12 
jaar met een kwaliteitsvol en ruim 
aanbod. De programma’s willen 
kinderen stimuleren om actief deel te 
nemen en in een veilige omgeving het 
(nieuwe) medialandschap te ontdek
ken.

Televisie

Ketnet investeert permanent in 
Vlaamse producties. In 2009 werden 
een aantal nieuwe programma’s ge
lanceerd, zoals Sherlock (een detecti- 
vespel), Clash (jongens tegen meisjes) 
en Circus (trainen in een circusact).

Voor de jongste doelgroep breidde 
Ketnet de avonturen van Kaatje en 
Kamiel verder uit. Binnen de zone 
Kaatje van Ketnet werden nieuwe 
programma’s gelanceerd voor peuters 
en kleuters, zoals Bol en Smik, Nelly 
en Cezar en Kwiskwat.

Ketnet bood in 2009 een horizontale 
programmering14, maar doorbrak die 
soms voor specials15 of om beter in te 
kunnen spelen op de kijkbehoeften.
Zo zond Ketnet tijdens schoolvakan
ties de hele dag uit.

Uniek aan Ketnet blijft “de wrap”, het 
hostingconcept waarbij de presentator 
niet alleen de programma’s aankon- 
digt, maar ook een gezicht geeft aan 
de zender. In 2009 kwamen er 2 
nieuwe wrappers bij.

Ook Karrewiet, het dagelijkse infoma- 
gazine, bleef in 2009 een vaste waar
de. Educatie en informatie kwamen 
ook aan bod in andere programma’s, 
zoals Op schok (Kyoto) , Lazytown en 
SOS-Antarctica.

Enkele Ketnet- 
programma’s 
hadden een 
onlineluik.
Internet

Ketnet.be bood een “leuk, veilig, 
actueel en interactief” online-aanbod 
voor kinderen tot 12 jaar. In 2009 
werden de belevingsmogelijkheden 
(spelletjes en een creatieve zone) en 
het video-aanbod uitgebreid. Enkele 
tv-programma’s (zoals Sherlock en 
Circus) kregen een onlineluik. 
Kaatje.be bood kleuters de mogelijk
heid om online actief te zijn rond het 
aanbod van Kaatje van Ketnet.

G Œ  JeDoejtt

Ketnet+

De digitale tv-stroom Ketnet+ zendt 
uit op momenten dat Ketnet pro
gramma’s brengt voor de groep van 
6- tot 12-jarigen. Kinderen kunnen 
bij Ketnet + kijken naar herhalingen 
van programma’s van Kaatje van 
Ketnet. Ketnet heeft ook een beperkt 
radioaanbod. Ketnet-webradio is een 
programma dat in lus wordt herhaald 
op de internetradiospeler van Ketnet.

Evenementen en acties

Ketnet had in 2009 elke schoolva
kantie een evenement voor kinderen 
en hun ouders. Zo konden ze naar 
Ketnet Freezzz en Ketnet Halloween om 
samen met Ketnet-figuren plezier te 
beleven in een pretpark. Ketnet GO IV 
en Sherlock Speurtochten stonden in 
het teken van avontuur en spel. Voor 
de jongste kinderen was er Ketnet 
Carnaval en De intrede van de Sint in 
Antwerpen.

Ketnet b rach t verslag u it 
van De in trede van de S in t

14 Horizontale programmering is het principe dat een bepaald radio- of 
televisieprogramma iedere dag op dezelfde tijd  wordt uitgezonden.

15 Een special is een programma waarvan er geen meerdere versies bestaan.

Karrewiet op reportage  
in  B urund i

Circus
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Radio 1: 
op het r itm e van de ac tua lite it I

R ADI O 1

Radio 1 zet zijn 
program ma’s open voor 
duiding bij de actualiteit.

S te f K am il Carlens was één van de centra le gasten op de Radio 1 Sessies

Netprofiel

Radio 1 is een open actualiteitennet. 
Het net zet bij belangrijke nieuws
gebeurtenissen zijn programma’s 
open voor duiding bij de actualiteit. 
Daarnaast vormen ook cultuur, sport, 
human interest, muziek, kennis & we
tenschap en humor & satire belang
rijke pijlers.

De Kopenhagenmissie van Peeters & P icha l

Radio

Radio 1 had als informatiezender 
aandacht voor de Vlaamse en Euro
pese verkiezingen. Het verkiezings
programma Verkiezingen 09 zond 
twee weken lang elke ochtend live uit 
vanuit het Vlaams parlement. Er wa
ren ook extra duidingsprogramma’s 
rond de heiligverklaring van Pater 
Damiaan, het referendum over de 
Oosterweelverbinding, de inaugura
tie van Obama en de klimaattop van 
Kopenhagen.

Naast de specifieke nieuwsprogram
ma’s (De ochtend en Vandaag) bracht 
Radio 1 het nieuws de hele dag door. 
Sport kwam live aan bod in Sporza.
In de zomer waren er ook de live- 
uitzendingen van Sporza Tour met 
focus op Belgische deelnemers.

Radio 1 zond ook specifieke cultuur
programma’s uit, zoals Mezzo en 
Friedl’, naast culturele items in andere 
programma’s.

De muziek was een mix van heden
daagse en klassieke pop en rock met 
speciale aandacht voor Vlaamse 
producties (Classics, Allez Allez, Exit). 
Exit Live zond live uit op de zomerfes
tivals en Helden serveerde muzikale 
mijlpalen.

Pjeroo Roobjee op Zogezegd in Gent, h e t boekenfestival van Radio 1

Radio 1 bood ook interactie met de 
luisteraar, zoals in het consumen
tenprogramma Peeters en Pichal. Het 
net blikte ook op een humoristische 
manier terug op het voorbije jaar in 
Het besluit.

Internet

Radiol.be bood interactie maar ook 
extra content rond evenementen zoals 
de Radio 1 -sessies. Sinds november 
2009 worden de duidingsprogram
ma’s van Radio 1 dagelijks gestreamd 
op Radiol.be en Deredactie.be.

2 0

Digitale verrijking

Radio 1 Classics brengt klassieke pop
en rockmuziek en is te beluisteren via 
de internetradiospeler.

Evenementen en acties

Radio 1 organiseerde de R ad io l-ses- 
sies in het AT in Brussel met toppers 
uit de Belgische muziekwereld: Stef 
Kamil Carlens, Gabriel Rios, Axelle 
Red en anderen.

Specifieke acties waren onder meer 
de carpooldag en de Kopenhagen
missie van Peeters en Pichal en de 
Woodstock-special naar aanleiding van 
40 jaar Woodstock.

classics



Radio 2: 
d ich t bij de luisteraar - I f f
Netprofiel

Radio 2 staat dicht bij de luisteraar. 
Het grootste radionet van Vlaanderen 
biedt een brede muzikale mix met bij
zondere aandacht voor Nederlandsta
lige en Vlaamse producties. Met deze 
muziek en met ontspanning richt 
Radio 2 zich tot een breed publiek.

De regionaal ontkoppelde program
ma’s spelen extra in op wat er in de 
eigen regio gebeurt. Het nieuws- en 
informatieaanbod van het net heeft 
onder meer aandacht voor de regi
onale en nationale politiek, cultuur, 
economie en sport.

De programma’s op Radio 2 focussen 
op het dagelijkse leven van de luis
teraars. Het net heeft ook aandacht 
voor maatschappelijk belangrijke 
onderwerpen.

Schrijf er maar één.- een zoektocht van 
Radio 2  naar songtekstschrijvers

Radio

In de zomer van 2009 bracht Radio 2 
nieuwe formats: Bed & Breakfast, over 
Vlaamse gezinnen die een gastverblijf 
hebben, en Vlaanderen voor beginners, 
over de mening van ingeweken land
genoten over de Vlaamse gewoonten. 
De madammen liet meer specialisten 
aan het woord om meer onderwer
pen over opvoeding en kinderen te 
brengen. Ook programma’s als En nu 
serieus en Quizt’t kwamen op kruis
snelheid.

Radio 2 legde zichzelf in 2009 op om 
tenminste 25 procent Nederlandsta
lige muziek te draaien en tenminste
30 procent Vlaamse producties. 
Aandacht voor het rijke erfgoed aan 
Vlaamse muziek was er in program
ma’s zoals De Lage Landen en Viva 
Vlaanderen. Naar aanleiding van de 
MIA’s, de Music Industry Awards, had 
Radio 2 een hele week lang aandacht 
voor wie in Vlaanderen met muziek 
bezig is.

Radio 2 bracht ook veel informatie. 
Met regionaal nieuws speelde het net 
in op de actualiteit in de eigen regio. 
Zo zette Radio 2 samen met Het 
Nieuwsblad een grote bevraging op 
over de tevredenheid van de burger 
over zijn gemeentebestuur. Ook het 
consumentennieuws kwam aan bod, 
onder meer in Inspecteur De Caluwé.

Internet

Radio2.be heeft veel aandacht voor 
nieuws uit de Vlaamse regio’s en voor 
de Vlaamse muziek. In 2009 breidde 
de website zijn spelaanbod uit en ver
hoogde de interactiviteit met de luis
teraar. Zo kon die bijvoorbeeld foto’s 
en filmpjes sturen naar het radionet 
voor publicatie op de website.

De Eregalerij

Radio 2 heeft aandacht 
voor de regionale en na
tionale politiek, cultuur, 
economie en sport.

Digitale verrijking

Radio 2 De Topcollectie XL is sinds 
2009 een extra radiostroom van 
Radio 2. Via de internetradiospeler 
brengt Radio 2 zo een aanbod van 
melodieuze muziek, met bijzondere 
aandacht voor Vlaamse muziek.

Evenementen en acties

De Topcollectie XL

Radio 2 organiseerde evenementen 
in elke provincie, zoals De tuindag 
in Bokrijk, Zomerhit in Westende, De 
fiets- en wandeldag in Antwerpen en 
De eregalerij in Oostende. Het net was 
ook partner van muziekevenementen 
zoals Parkies (concerten in stadspar
ken), Vlaanderen zingt en Het weekend 
van de Lage Landen.



MNM: Muziek en Meer! i s

Netprofiel

MNM ging van start in januari 2009. 
MNM is een ontspannende hitradio 
die de luisteraar en zijn leefwereld 
centraal stelt en van daaruit een 
relevant informatief aanbod brengt. 
MNM focust op wat leeft bij het 
grote publiek. MNM zorgt ervoor dat 
nieuws, verkeer en informatie op 
een toegankelijke manier een brede 
doelgroep bereiken.
De voorganger van MNM, Donna, 
speelde zijn aansluiting met de jonge 
luisteraar meer en meer kwijt. Daar
door was een grondige restyling van 
Donna nodig.

MNM wist wel meteen de jonge luis
teraar te bereiken. Zowat een vierde 
van de MNM-luisteraars zijn tussen
12 en 24 jaar. Maar elke vernieuwing 
is een groeiproces en MNM moest ook 
verder verfijnd worden. Dat gebeurde 
na een grondige evaluatie eind 2009. 
MNM moet focussen op meer relevan
tie in interviews en items, en moet 
meer thema’s uit het publieke debat 
naar zich toe halen. Het net zette ook

een intern kwaliteitstraject op rond 
presentatie en relevantie. Daarom 
werd begin 2010 het muziekprofiel 
van MNM iets breder, werd de vorm
geving verfijnd en zocht het net naar 
meer engagement en verbinding in 
zijn acties en evenementen.

Radio

De Grote Peter Van de Veire och
tendshow en De Ann & Dave Show 
werden in 2009 op de kaart gezet als 
spitsblokken, met nieuws, verkeer en 
weer. Beide shows speelden in op de 
actualiteit. MNM bracht de hele dag 
door nieuws en informatie op een 
toegankelijke manier. Het net had ook 
een signalerende functie over cultuur. 
De programma’s hadden uitgebreid 
aandacht voor de populaire cultuur 
en brachten daarover achtergrond
informatie. Het net had ook een 
signalerende functie voor sportge
beurtenissen en voor ontwikkelingen 
in de media, lifestyle en de nieuwste 
muziek. MNM lanceerde ook haar 
eigen hitlijst: de MNM 50.

Internet

MNM.be legde de nadruk op mu- 
ziekbeleving en interactiviteit met de 
luisteraar. De inbreng van de luisteraar 
via de website is belangrijk voor de 
dagelijkse hitlijst MNM 50  maar ook 
voor muzikale themaweken zoals Back 
to the 90 ’s en MNM 1000. Het net was 
ook actief op de sociale netwerksites 
Facebook, Twitter en Netlog.

Digitale verrijking
i

MNM Hits is het digitaal verrijkt 
aanbod van MNM. Via de internetra- 
diospeler en via DAB kan de luisteraar 
non-stop luisteren naar hedendaagse 
hits.

Evenementen en acties.

MNM organiseerde in 2009 regelmatig 
evenementen zoals Big parties en Music 
’N Mojito. Daarnaast waren er ook 
radio-evenementen zoals Big Wedding 
(rond een huwelijk) en de uitzendin
gen van De Grote Peter Van de Veire 
ochtendshow  en De Ann&Dave Show 
vanop locatie.



s t u d i o ^  
brussel jStudio Brussel = muziek

Netprofiel

Onder het motto Life Is Music 
brengt Studio Brussel “eigentijdse en 
vernieuwende muziek” en richt het 
zich op de actieve, nieuwsgierige en 
avontuurlijke jongeren.

Studio Brussel brengt nieuws en 
brede culturele informatie, met 
speciale aandacht voor nieuwe 
media, de Vlaamse festivals, de 
(jeugd)verenigingen en de muziek- 
sector. De zender is een smaakmaker, 
een trendsetter en kiest voor lef en 
avontuur. Hij engageert zich ook op 
maatschappelijk vlak.

Radio

Muziek, avontuur en verrassing ston
den centraal in het aanbod en in de 
beleving van de radio.

De ochtend (Tomas de Soete) en de 
vooravond (Siska Schoeters) brachten 
algemene informatie en originele 
ontspanning met “een randje”. In De 
wereld van Sofie bood Sofie Lemaire 
een verhelderende kijk op de wereld 
rondom ons.

In 2009 werd de avondprogramme- 
ring vernieuwd. The sound o/Sam  
stelde de interessewereld van de 
jongeren centraal, met aandacht voor 
nieuwe muziek, nieuwe media en 
“fenomenen” uit de jongerencultuur. 
Select wilde de luisteraar gidsen naar 
nieuwe evoluties in de muziek.

Er waren ook nieuwe muzikale 
gelegenheidsprogramma’s, zoals Rock 
Ahoy en De zwaarste lijst.

Internet

In 2009 kreeg Studio Brussel een 
nieuwe website, met plaats voor eigen 
video en audio en veel extra muziek
aanbod. Via de website was ook Music 
fo r  Life op de voet te volgen.

Studio Brussel is een 
smaakmaker, een trend
setter en kiest voor lef en 
avontuur.

Music for L ife

Digitale verrijking

Studio Brussel bood sinds eind janu
ari 2009 een extra muziekstroom. De 
alternatieve rockmuziek van StuBru 
Rock It! was via de internetradiospeler 
te beluisteren.

Evenementen en acties

Het Studio Brussel-evenement van het 
jaar was Music For Life in het Glazen 
Huis in Gent. Dit jaar stond de radio- 
marathon in het teken van de strijd 
tegen malaria. De actie bracht meer 
dan 3,6 miljoen euro op. Dat geld 
gaat naar de malariabestrijding van 
het Rode Kruis in Burundi.

ROCK

De gelegenheidswebsite E ternal moonwalk, opgezet naar aan le i
d ing  van he t overlijden van M ichae l Jackson, kreeg w ere ldw ijd  
aandacht.



Klara, alles voor de kunst
Klara mikt op een 
publiek van klassieke 
muziek- en cultuur
liefhebbers.

Klara in Het Paleis

Netprofiel

Klara onderging in 2009 een hele 
transformatie. Het net mikte nog 
altijd op een publiek van klassieke 
muziek- en cultuurliefhebbers, maar 
overdag kleurde het nu helemaal 
klassiek, in de vooravond stonden 
cultuur en andere muziekgenres zoals 
jazz, wereldmuziek en chanson op het 
programma, ’s Avonds kon de Klara- 
luisteraar opnieuw genieten van een 
uitgebreid concertaanbod. Op deze 
manier werden de kernwaarden van 
het net - passie, genieten en ontdek
ken - ten volle ingevuld.

K lara4K ids

Klara in  Oudenaarde

Radio Digitale verrijking

De nieuwe Klara pakte uit met 
nieuwe cultuurprogramma’s (zoals 
La dolce vita en Babel) en nieuwe 
documentaires zoals Handel with care, 
naar aanleiding van de herdenking 
van de sterfdag van G.F. Handel, 250 
jaar geleden.

In september werd ook op Klara ont- 
bijtradio gelanceerd (Espresso). Ook 
werden nieuwe klassieke muziekpro
gramma’s zoals De ambassadeurs, Café 
Zimmerman en Concerto geïntrodu
ceerd.

Klara maakte in 2009 ook werk van 
klassieke themadagen. Zo werd Henry 
Purcell gevierd tijdens Goodbye, fare
well, Henry Purcell en was er Klara’s 
best o f  Beethoven.

Klara continuo en Klara jazz  (sinds 
2009) bieden een verrijkt digitaal 
aanbod voor respectievelijk liefheb
bers van klassieke muziek en jazz. 
Tijdens sommige evenementen wordt 
Klara continuo ook gebruikt om vol
ledige concerten weer te geven.

Evenementen en acties

Klara ondersteunde in 2009 ook actief 
het cultuurleven in Vlaanderen door 
zijn naam te verbinden aan evene
menten van culturele organisaties of 
eigen initiatieven. Enkele voorbeel
den: Klara in het Paleis, Klara in de 
Stad (Oudenaarde) en het KlaraFes- 
tival.

Internet

Klara.be was in 2009 nog het web
platform voor cultuur, maar omdat 
Klara.be in 2010 zou veranderen in 
Cobra.be werd niet meer geïnvesteerd 
in speciale webacties. Wel werd de 
internetstroom Klara jazz  gelanceerd. 
Met klara4KIDS.be werd een speciale 
webstek voor kinderen ontworpen.

«



RVi: 
Het beste van Vlaanderen

Radio Vlaanderen Internationaal

Netprofiel

RVi onderhoudt de band tussen 
Vlaanderen en de Vlamingen in het 
buitenland. Dat gebeurt via twee sa- 
tellietkanalen die begin 2009 werden 
omgevormd van RVil en RVi2 naar 
Radio Vlaanderen Info (RVInfo) en 
Radio Vlaanderen (RV). De kortegolf- 
service werd stopgezet.

Radio Vlaanderen is bedoeld als een 
servicezender voor Vlamingen die 
(semi-)permanent in het buitenland 
verblijven of op reis zijn. Daarom 
biedt het net informatie over de 
actualiteit in eigen land en verwijst 
het ook door naar diensten en instel
lingen die nuttig kunnen zijn voor wie 
korte of lange tijd het land verlaat.

Radio

Radio Vlaanderen Info nam in 2009 de 
nieuwsprogramma’s van Radio 1 over 
en maakte twee eigen magazines: De 
vitrine (over wat er leeft in Vlaanderen) 
en Vlaming in de wereld (ervaringen 
van een uitgeweken landgenoot).

Radio Vlaanderen liet vooral muziek 
uit Vlaanderen horen en een aantal 
muziekprogramma’s van Radio 2, zoals 
De Lage Landen en De topcollectie.

Internet

Net zoals de radio werd ook RVi.be in 
2009 vernieuwd. De website bood een
zelfde combinatie van brede actualiteit 
en doorverwijsfunctie. Flandersnews.be 
wordt intussen ook overgenomen door 
andere sites zoals xpats.com van The 
Bulletin en flanderstoday.eu.

RVi onderhoudt de band 
tussen Vlaanderen en 
Vlamingen in het buiten
land.

Beeld u it  de 
Thu is -Campagne 
van BVN.

Het Beste van Vlaanderen en 
Nederland (BVN) is de publieke 
sate llie tzender voor Nederlands- 
ta ligen in het bu iten land. De 
BVN-partners ( VRT, Nederlandse 
W ereldomroep en de Nederlandse 
Publieke Omroep) zorgen voor een 
volledig  Nederlandstalige program
mering.

De VRT levert ongeveer een 
derde van de programma’s. Het 
gaat over nieuws-, inform atie-, 
ontspanning-, sport- en kinderpro
gram m a’s.



Extra digitaal aanbod
De beheersovereenkomst stelt dat de VRT de opdracht heeft een digitale omroep te 
worden. Dat betekent dat de omroep ook op de digitale mediaplatformen een aan
bod moet hebben voor een breed publiek. Digitale media bieden het voordeel dat 
ingespeeld kan worden op specifieke behoeften bij de mediagebruiker.

Drie themasites

Deredactie.be, Sporza.be en Klara.be 
waren de drie thematische sites van 
de VRT rond nieuws, sport en cultuur.

In 2009 werden de nieuws- en de 
sportsite grondig vernieuwd. De focus 
werd gelegd op het audiovisuele 
aanbod. Het meest zichtbare element 
hiervan is de zogenaamde videozone 
die op elke site te vinden is.

In 2009 werd ook de nieuwe cultuur- 
site Cobra.be voorbereid. Dit online- 
cultuurplatform vervangt vanaf 
begin 2010 Klara.be. Net zoals 
Deredactie.be en Sporza.be zal 
Cobra.be focussen op een audiovisu
eel aanbod en meer vertrekken vanuit 
de actualiteit.

De websites van de netten

Via de websites van de netten brengt 
VRT de beleving rond haar netten en 
merken ook naar het internet, met 
opnieuw de nadruk op audiovisuele 
beleving. Deze sites brengen ook 
informatie over de programma’s van 
hun net.

In 2009 werden de sites van 
Een.be en Stubru.be grondig ver
nieuwd. Daarbij speelde Stubru.be, 
geheel in lijn met zijn voortrekkersrol, 
volop in op de sociale netwerken 
(Facebook, Netlog, Twitter).

Voor Ketnet nam het internet een 
belangrijke rol in als volwaardig plat
form. Ketnet wil kinderen bovenal een 
veilige online-omgeving aanbieden 
opgebouwd rond drie pijlers: 
Ketnet.be, Kaatje.be en Ketnetkick.

Met Canvas.be werd voor een eerste 
keer geëxperimenteerd met het 
beschikbaar stellen van eigen aanbod 
via de platformen van anderen. In 
het kader van het project Beagle, in 
het kielzog van Darwin, werd via het 
digitaal leerplatform van de KULeu- 
ven materiaal toegeleverd voor de 
studenten van de lerarenopleidingen. 
Daarmee konden zij digitale lespak
ketten samenstellen.

Mobiel aanbod

Nieuw in 2009 was een mobiele 
iPhone en BlackBerry-applicatie waar
mee teletekstpagina’s op een snelle en 
gebruiksvriendelijke manier kunnen 
worden opgehaald.

De plus-kanalen

Voor Eén+ werden de uitzendingen 
tot een minimum gereduceerd als 
gevolg van besparingen en externe 
druk. Eén+ wordt enkel nog gebruikt 
voor evenementen die niet in te pas
sen zijn in het schema van Eén (vb. 
Villa Politica) of als uitwijkmogelijk
heid voor sportwedstrijden die op 
Eén beginnen maar door de vaste 
programmering daar niet kunnen 
doorlopen.

Canvas + bood extra aanbod binnen 
de eigen thema’s van het net: sport, 
actualiteit en cultuur.

Ketnet+ bestond uit herhalingen van 
kleuter- en peuterprogramma’s. Op 
die manier kwam de jongste doel
groep toch aan zijn trekken wanneer 
Ketnet/Canvas andere leeftijden 
bediende.

ooit gemist

S
net gemist

Aanbod-op-aanvraag

De mediagebruikers kunnen kijken 
naar programma’s van Eén, Canvas 
en Ketnet wanneer zij het zelf willen. 
Net Gemist is een abonnement om 
programma’s tot zeven dagen na 
lineaire uitzending te (her)bekijken. 
Bij Ooit Gemist betaalt de kijker per 
programma (van de voorbije zeven 
dagen of uit het VRT-archief). Alle 
journaals, Terzake en Het weer zijn 
gratis op te vragen. Ook verschillende 
verkiezingsprogramma’s en de Konin
gin Elisabethwedstrijd werden in 2009 
gratis aangeboden.

Via de websites van de net
ten brengt de VRT de bele
ving rond haar netten en 
merken naar het internet.
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Het productiebeleid
Het aanbod van de netten is samengesteld uit eigen VRT-producties, extern ge
maakte producties en aangekochte programma’s. De programmering van de netten 
wordt vastgelegd door de directie Media die ook bepaalt of een programma intern 
(de directie Productie /  Operationele Afdelingen) of extern (de Vlaamse productie
huizen) wordt gemaakt.

De openbare omroep 
kan enkel relevant zijn 
als zij lokale en kwalita
tief sterke programma’s 
programmeert en produ-

Het interne productiehuis

De VRT kan als openbare omroep in 
Vlaanderen enkel relevant zijn als zij 
lokale en kwalitatief sterke program
ma’s programmeert en produceert.

Intern produceren biedt de mogelijk
heid om crossmediale producties te 
ontwikkelen en talenten te bundelen 
over de media heen (onder andere in 
de domeinen nieuws, sport, cultuur 
en jeugd).

Een voldoende groot intern productie
huis kan ook extra efficiëntiewinsten 
realiseren, de risico’s beter spreiden 
en onafhankelijk zijn van de externe 
markt.

De VRT heeft als missie voor haar 
eigen productiebeleid:
“De VRT wil het grootste en kwalitatief 
beste productiehuis van Vlaanderen 
zijn. Zowel voor de klassieke als voor 
de nieuwe media. ”

De interne productie van de VRT 
vertegenwoordigde in 2009 ongeveer 
72% van het totale uitzendbudget 
voor televisie en radio. Het interne 
productiehuis VRT-Nieuws bood in 
2009 een uitgebreider aanbod naar 
aanleiding van de Vlaamse en Euro
pese verkiezingen.

De directie Productie/Operationele 
Afdelingen ondersteunt de missie van 
het productiebeleid (zie voorgaande) 
en wil de preferentiële partner van 
het interne productiehuis zijn. De af
deling bestond in 2009 uit vijf pijlers: 
ENG (elektronische nieuwsgaring), 
radiotechniek, uitzendoperaties en 
programmabewerking, ProPartners 
(tv-ondersteuning) en D&A (archief- 
afdeling).

Operationele Afdelingen zet een 
brede expertise in voor de realisatie 
van nieuwsuitzendingen, duidings- 
programma’s, sportwedstrijden,

programma’s over cultuur en kennis 
& wetenschap, showprogramma’s, 
fictiereeksen, humorprogramma’s en 
radioprogramma’s.

De producties in 2 0 0 9 16

► VRT-Magazines maakte voor Kom 
Op Tegen Kanker een geldinzame- 
lingsshow Geef De Kleintjes. De 
ploeg van De rode loper maakte 
een portret van hun overleden 
presentatrice Yasmine: Van porse
lein. Vlaanderen Vakantieland bood 
binnen- en buitenlandse reistips 
en organiseerde voor zijn 20ste 
verjaardag een wedstrijd. De VRT 
had aandacht voor de Vlaamse 
muzieksector: VRT-Magazines 
stond in voor de productie van Ra
dio 2 en Radio 2-evenementen en 
-acties zoals Zomerhit, een liedjes- 
schrijfwedstrijd Schrijf er m aar één 
en De Eregalerij.

► VRT-Entertainment maakte ont
spannende radio en tv, voor de 
luisteraars van MNM en de kijkers 
van Eén en Canvas. Het productie
huis stond in 2009 in voor enkele 
reeds bestaande infotainmentpro- 
gramma’s zoals De bedenkers (een 
wedstrijd rond productontwikke
ling en innovatie), De Canvascrack 
(een kennisquiz) en Plat préféré 
(een culinair humaninterestpro- 
gramma). Het produceerde ook 
de muziekawardshow De Mia’s. 
Meer Vlaamse en internationale 
muziek stonden ook centraal in 
Peter Live!, Junior Eurosong 2009, 
Eurosong 2009  en opnames van 
concerten van Bart Peeters en 
Clouseau. Daarnaast bracht VRT- 
Entertainment ook humor met de 
Conférénce van Geert Hoste en een 
-  zelf ontwikkeld -  nieuw humor
programma Zonde van de zendtijd.

16 In 2009 waren er binnen de VRT acht interne 
productiehuizen. Door de reorganisatie van 
begin 2010 werd d it herleid tot zes interne 
productiehuizen.

ceert.
► VRT-Jong produceerde in 2009 drie nieuwe 

programma’s voor Ketnet: Clash (een spel- 
programma met een strijd tussen jongens en 
meisjes), Circus (een realityprogramma over 
kinderen die opgeleid worden tot circusar
tiesten) en De dansbende (over dansen voor 
kinderen). Daarnaast maakte VRT-Jong de 
wrap, nieuwe reeksen van De pretroulette en 
Kaatje van Ketnet. Binnen het productiehuis 
bracht Studio Brussel nieuwe muziekpro
gramma’s in het uitzendschema (Sound o f  
Sam en Select). De benefietactie Music For 
Life werd door VRT-Jong gecoördineerd.
Het productiehuis ontwikkelde in 2009 ook 
enkele projecten specifiek voor jongeren: een 
nieuwssite voor jongeren (in samenwerking 
met Stamp media) en bijdragen aan pro
gramma’s als 1000 zonnen en De stemming
09 door jongeren van De Overname (een 
VRT-jongerenproject in 2008).

► VRT-Nieuws produceerde naast nieuws- en 
duidingsprogramma’s voor radio en tv ook 
Deredacde.be (in 2009 uitgebreid met een 
videozone). Verder zorgde VRT-Nieuws voor 
het aanbod naar aanleiding van de Vlaamse 
en Europese verkiezingen.

► VRT-Sport produceerde vanaf augustus 2009 
het nieuwe voetbalmagazine Extra time.
De Memorial Van Damme was de eerste 
sportcaptatie in HD. De VRT organiseerde 
een showcase op de atletiekmeeting waarin 
Vlaamse mediabedrijven hun expertise en 
technologie demonstreerden. De captatie 
van de voetbalwedstrijden van de Europa 
League, was een coproductie met EXQI en 
AB3. Daarnaast stond VRT-Sport in voor de 
reguliere sportverslaggeving en -program- 
ma’s op radio en tv en voor Sporza.be, zoals 
Sportweekend, Studio 1, Tour 2009  en drie 
sportgala’s.
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VRT-Weten produceerde in 2009 
het magazine Ook getest op men
sen, waarin gezondheidstesten 
werden gehouden. Puur persoon
lijk was een reeks waarin regis
seurs een jaar lang de tijd kregen 
voor het maken van een documen
taire rond een bekende persoon
lijkheid. Belpop en Verloren land 
kregen een tweede seizoen. Bob
slee: Operatie Lake Placid volgde de 
wetenschappelijke begeleiding van 
atletes die hun olympische droom 
nastreven. VRT-Weten produceerde 
ook Astronaut, een documentai- 
rereeks over de rol van Frank De 
Winne als gezagvoeder van het 
ISS. Daarnaast leverde VRT-Weten 
ook (bijdragen voor) programma’s 
voor Radio 1.

VRT-Cultuur realiseerde in 2009 een 
nieuw programmaschema voor 
Klara. Het cultuurplatform 
Klara.be werd verder uitgebouwd. 
Voor Canvas ontwikkelde VRT- 
Cultuur twee nieuwe cultuurpro
gramma’s: Strada en Goudvis. VRT- 
Cultuur was ook (co)producent 
van culturele evenementen zoals 
Het Besluit, KlaraFestival, Klara in 
het Paleis en Jazz Middelheim en 
nam voor het eerst Rock Werchter 
op voor Canvas.

VRT-Fictie stond in voor de produc
ties van Witse, FC De kampioenen, 
Click-ID en Thuis. De samenwer
king met een externe producent 
voor een (voornamelijk in 2009 
geproduceerde) nieuwe fictie- 
reeks Wolven zal de VRT zonder 
meerkosten een speelfilm ( Wolf) 
opleveren.

De steun aan de Vlaamse pro
ductiehuizen en beeldindustrie

Het aandeel van de Vlaamse tv-(co) 
producties in het tijdsblok 18-23 uur

moet 50% bedragen van de totale 
output op Eén en Canvas/Ketnet17. 
Dat schrijft de beheersovereenkomst 
voor. In 2009 was 70% van de 
uitzendingen in die tijd een Vlaamse 
productie.

De VRT ondersteunt de Vlaamse 
media-industrie op verschillende 
manieren:
► via rechtstreekse productiebestel- 

lingen bij onafhankelijke produc
tiehuizen;

► via strategische partnerships met 
onafhankelijke productiehuizen18;

► via coproducties;
► via bestellingen bij facilitaire 

bedrijven (onder andere het huren 
van externe studio’s, het extern 
monteren en het inzetten van 
externe filmploegen);

► via de samenwerking met het 
Vlaams Audiovisueel Fonds.

Externe productiehuizen en facilitaire 
en andere bedrijven uit de Vlaamse 
audiovisuele sector leveren produc
ties en diensten aan de VRT. In 2009 
leverden de Vlaamse productiehuizen 
voor 60,1 miljoen euro diensten aan 
de VRT.

De VRT heeft in 2009 een ontwikke
lingsfonds opgericht om de ontwikke
ling van media-concepten en formats 
te ondersteunen. In 2009 werd
225.000 euro uit dit ontwikkelings
fonds verdeeld onder onafhankelijke 
productiehuizen.

De productiehuizen waarmee de VRT 
in 2009 samenwerkte waren: 3 Keys 
Producties, Any Media, Bert Smets Pro
ductions, Caviar, Cine 3, De B-ploeg,
De Choco’s, Ded’s It Productions, De 
Filistijnen, De Filistijnen Productions, 
Eyeworks, Eyeworks film  & tv drama, 
GHI, Koeken Troef, Light Sleeper, 
Mediaminds, Menuet, Onderandere, 
Oud België Producties, Primo Piano 
Productions, Risterettofilms, Sputnik

Evolutie bestedingen Vlaamse Productiehuizen (in m iljoen euro)

TV, Sultan Sushi, Sylvester Productions /  IBS,
T4 Tunes, Telesaurus, Toreador, TV De Wereld, 
Urbanus België, Volle Maan Producties, Written 
by en Xinix.

De VRT had in 2009 strategische partnerships 
met De Mensen, Kanakna Productions, Studio 
100 en Woestijnvis.

De samenwerking met het VAF bestond in 2009 
uit twee coproducties: de film en televisiereeks 
Dossier K (Eyeworks) van Jan Verheyen en de 
fictiereeks Het goddelijke monster (Eyeworks) 
van Hans Herbots.

Productiecijfers

De totale radio-output bedroeg in 2009 84.253 
uur19 (in 2008: 74.409 uur).
De stijging ten opzichte van 2008 komt door:
► de start van de nieuwe radiostromen Radio

1 Classics, Radio 2 De Topcollectie XL, Stu
Bru Rock It! en Klara jazz;

► de toename van het aantal eigen geprodu
ceerde uren van Radio Vlaanderen Info en 
Radio Vlaanderen.

Eigen productie (*) Eén en Canvas/Ketnet in 2009 
(eerste uitzendingen: 3.183 uren)

Sporl 13,87%
Fictie 7,99%

U  Muziek 4 ,42%

Ontspanning 17,65%

Informatieve programma's 35,88%

Nieuws 20.19%

Bron: VRT-Studiedienst 
-  Verdeling vertrekkende 
van u it ESCORT 2007 
van EBU.

2 8
Noot: Exclusief productiekosten voetba lcon tract 
Bron: VRT

(*) Een "Eigen productie” betekent hier een productie die gemaakt werd 
door een intern productiehuis van de VRT, een "commissioned'' productie 
(=  een productie die is uitbesteed aan een extern productiehuis), of een 
coproductie.

De nettoprogrammazendtijd voor televisie 
bedroeg in 2009 9.772 uur, een daling ten 
opzichte van 2008 (9.864 uur).

In 2009 werden 3.183 uren aan door de VRT 
geproduceerde tv-programma’s voor de eerste 
maal uitgezonden (dit is inclusief coproducties 
en producties in opdracht). Met inbegrip van 
herhalingen was het volume eigen producties in 
2009 5.449 uur. Dat is 55,8% van de nettopro
grammazendtijd.

17 Vlaamse producties zijn interne producties, producties gemaakt in opdracht van de VRT, 
coproducties en bioscoopfilms, tv-drama's en documentaires waar de VRT aan meewerkte.

18 Een partnership verschilt van een standaard-productieovereenkomst die per programma 
of programmareeks wordt gesloten. Met een partnership gaat de VRT met het betreffende 
productiehuis namelijk een engagement op langere term ijn aan.

19 Radio 1, Klara, MNM, Studio Brussel en Nieuws+ bieden 24 uur per dag eigen programma’s. 
Radio 2 heeft verschillende keren per dag ontkoppelde programma's per provincie.



Bereiken van de Vlaming

HET MEDIAGEBRUIK VAN DE VLAM ING

De evoluties in het globale m ediagebruik worden verzameld in 
de P lurim edia-Producten-S tudie van het CIM . In 2 0 0 9  bleef 
het internetgebru ik (raadplegen van websites) stijgen, maar 
m inder sterk dan voorheen. 6 6 ,3 %  van alle V lam ingen gebru ikt 
momenteel het in ternet. Het gebru ik van te levisie  (99 ,4 % ), 
radio (9 3 ,1% ), dagbladen (8 6 ,0 % ) en weekbladen (9 6 ,5% ) 
b leef stab ie l. Het gebru ik van de maandbladen daalde met 1,3 
procentpunten to t 7 7 ,0% .

Het percentage Vlamingen dat onderstaande media 
heeft gebruikt (m ediagebruik in de voorbije maand) (1998-2009)

•Dagbladen «Radio «Weekbladen Maandbladen «TV «Internet (websites)

Bron: CIM -  PMP 1998-2009 /  VRT-Studiedienst

In 2 0 0 9  keek op een gem iddelde dag 6 5 ,7%  van de Vlamingen 
ouder dan vier jaar m instens 15 m inuten zonder onderbreking 
naar te levis ie  (ten opzichte van 6 6 ,6%  in 2 0 0 8 ). Het weekbe- 
re ik tv-k ijken daalde in 2 0 0 9 : 8 8 ,2 %  van de V lam ingen keek in 
2 0 0 9  m instens 15 m inuten zonder onderbreking naar televisie, 
in 2 0 0 8  was dat nog 8 9 ,7% 20.

20 Bron: CIM-Audimetrie
21 Bron; de PPM-studie (Portable People Meter) uitgevoerd door TNS-Media, in opdracht 

van de VRT en de VAR. Het gecombineerd bereikcijfer is het resultaat van een meting 
van de bereikcijfers van de VRT-tv-netten en VRT-radionetten bij een zelfde panel van 
respondenten (minimum 15 minuten kijken naar een VRT-tv-net of luisteren naar een 
VRT-radionet, zonder onderbreking).

De beheersovereenkomst stelt dat 
de VRT over al haar media heen 
op maandbasis meer dan 90% van 
bevolking moet bereiken. In 2009 
bereikte de omroep met zijn radio- en 
televisiezenders samen 98,3% van de 
bevolking21.

Televisie

De tv-netten van de VRT bereikten 
in 2009 samen op weekbasis 88,9% 
van de televisiekijkende bevolking (in 
2008: 89,3%). Wanneer ook de Vla
mingen worden meegeteld die geen 
tv kijken, bereikte de VRT met haar 
televisienetten op weekbasis 77,8% 
van de Vlaamse bevolking van vier 
jaar en ouder (4.533.362 mensen).
Dat is minder dan in 2008 (79,5% of 
4.598.718 mensen). Per week keken 
gemiddeld 4.196.289 Vlamingen 
(72,0% ; in 2008: 73,6%) minstens 
15 minuten zonder onderbreking naar 
Eén, 3.039.642 naar Canvas/Ketnet 
(52,2% ; in 2008: 52,0%).

De Vlaamse kijker keek in 2009 ge
middeld 2 uur en 48 minuten per dag 
naar televisie, 1 minuut minder dan 
in 2008. De gemiddelde kijkduur voor 
Eén en Canvas/Ketnet samen per dag 
was 1 uur en 4 minuten, 1 minuut 
meer dan in 2008.

De beheersovereenkomst bepaalt dat 
de journaals en informatiemagazines 
op de VRT-tv-netten samen gemid
deld 60% van de VRT-kijkers moeten 
bereiken. In 2009 keek gemiddeld 
per dag 71,9% van de VRT-kijkers 
(1.925.020 mensen) naar een van 
deze programma’s.

Gemiddeld cumulatief dagbereik van de VRT-journaals, 
informatie- en duidingsprogramma’s (2005-2009)
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Bron: CIM-Audimetrie /  VRT-Studiedienst

1 809 709 1.859.959 1.853.632
1.710.330

1.925.020



In 2009 bereikten Eén en Canvas/ 
Ketnet met hun cultuurprogramma’s 
3 7 ,5 %  van de bevolking op weekba- 
sis. De stijging met 3,8 procentpun
ten ten opzichte van 2008 is onder 
andere te verklaren door de toename 
van het aantal cultuurprogramma’s 
van 1.852 in 2008 naar 1.947 in 
2009. Deze programma’s betekenden 
in 2009 1.050 uitzenduren, 141 meer 
dan in 2008. Het valideringscomité 
voor de performantiemaatstaven 
cultuur en educatie beslist of een 
programma als een cultuurpro
gramma kan gekwalificeerd worden. 
De cultuurprogramma’s worden in 
de periodieke rapportering aan de 
VRM22 gevalideerd.
(Over de invulling van de culturele 
opdracht: zie p. 10)

Cumulatief weekbereik van de VRT- 
cultuurprogramma’s (in%) (2005- 
2 0 0 9 )  (norm =  15 minuten consecutief 
kijken)

0 %

37,5

33,7

28.S

22,1

ill
Norm 2 0 0 5 2 0 0 6  N o rm ‘07 2007 2008 2 0 0 9  

Bron: CIM -Audim etrie  /  VRT-Studiedienst

Cumulatief weekbereik van de 
educatieve VRT-programma’s (in%) 
(2005-2009) (norm  =  15 m inu ten  con
se cu tie f kijken)

28,3

10

I
Norm 2 0 0 5 2 0 0 6  N o rm ‘07 2007 2008 2 0 0 9

Bron: CIM-Aud im e tr ie  /  VRT-Studiedienst

In 2009 voldeed de VRT aan haar 
openbare opdracht kennis & we
tenschap (norm: weekbereik van 
25%). In 2009 behaalde de VRT met 
haar educatieve programma’s een 
weekbereik van 3 6 ,1 % , 4,6 procent
punten meer dan in 2008. In 2009 
zonden de VRT-televisienetten 1.648 
programma’s uit die werden geselec
teerd voor de performantiemaatstaf 
educatie. Dat waren er 211 minder 
dan in 2008. Ondanks de daling in 
het aantal educatieve programma’s 
steeg het aantal uitzenduren van 
759 uren in 2008 naar 784 uren in 
2009. Het valideringscomité voor de 
performantiemaatstaven cultuur en 
educatie stelt de lijst van educatieve 
programma’s samen en rapporteert 
daarover periodiek aan de VRM ter 
validering.
(Over de invulling van de opdracht 
kennis & wetenschappen: zie p. 14)

Het marktaandeel van Eén (over 24 
uur) was in 2009 32,4%, ten opzichte 
van 31,8% in 2008. Dat van Canvas/ 
Ketnet was 8,9%, ten opzichte van 
8,4% in 2008. In het Canvasblok 
(tussen 20 uur en 2 uur) steeg het 
marktaandeel van 9,0% in 2008 naar 
9,6% in 2009. Ketnet steeg in het

Ketnet-tijdsblok van 35,9% in 2008 
naar 37,6% in 2009.

De hoogste kijkcijfers van Eén in 2009 
waren voor een aflevering van De 
slimste mens ter wereld (2.126.461), 
een aflevering van Van vlees en bloed 
(1.994.264), een aflevering van De 
pappenheimers (1.806.432), een afle
vering van Witse (1.778.788) en een 
aflevering van Flikken (1.704.887).

De hoogste kijkcijfers van Can
vas (de kijkcijfers van Sporza niet 
inbegrepen) in 2009 waren voor de 
uitzending over de eedaflegging van 
president Obama (619.809), een afle
vering van De Canvascrack (488.149), 
een aflevering van Alles kan beter 
(481.369), het Kopstukkendebat de 
dag na de verkiezingen (477.293) en 
een aflevering van Tournée générale 
(469.310).

De hoogste kijkcijfers van Ketnet 
waren voor twee uitzendingen van 
Karrewiet (220.303 en 179.398), een 
aflevering van Amika (203.492), een 
aflevering van Mega Mindy (174.787) 
en een uitzending van Op schok 
(169.393).

M arktaande len  over 24 uur (in  % ) (2 0 0 8 -2 0 09 )

2008
andere TV: 11,4 

Regionaal: 1,4 
Ned: 3,8 

Nick/MTV: 1,4 
Vitaya: 3,6

Eén: 31,8

Canvas/Ketnet: 8,4
2BE: 5,9

22 Vlaamse Regulator voor de Media. 

30

VTM: 21.3 VTM: 20,9

Bron: CIM-Audimetrie /  VRT-Studiedienst

Tomas staat op brach t live verslag van de a fda ling  door de presenta tor van de omroeptoren.

andere: 12,1

Regionaal: 1,3 

Ned: 3,3 
Nick/MTV: 1,4 

Vitaya: 3,8

VijfTv: 4,4

VT4: 5,9

2BE: 5,9 Canvas/Ketnet: 8,9

Eén: 32,4



Radio

De VRT gebruikt de CIM-cijfers om 
het relatieve weekbereik van haar 
radionetten te weten. 3.862.756 per
sonen23 luisterden in 2009 minstens
10 minuten per week naar een van de 
VRT-radionetten. De VRT-radionetten 
haalden samen een relatief weekbe
reik van 81,2%24 en een absoluut 
weekbereik van 72,6%25. De VRT 
bereikt per dag 55,3% van alle Vla
mingen (2.944.205 luisteraars) via de 
radio. Radio 1 had in 2009 een abso
luut weekbereik van 21,4%, Radio 2 
haalde 36,8%, Studio Brussel 18,2%, 
MNM 25,2% en Klara 6,4%.

Absoluut dag- en weekbereik van de VRT-radionetten (in %) 
(in 2009)
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Bron: CIM-Radiostudie /  VRT-Studiedienst

Evolutie relatief bereik VRT-radio 2005-2009 (in %)
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23 Volgens CIM-afspraken wordt bij het radiobereik enkel rekening 
gehouden met de personen van 12 jaar of ouder.

24 Het relatief weekbereik duidt de verhouding aan van het aantal Vla
mingen dat gedurende 1 week 10 minuten geluisterd heeft naar een 
VRT-radionet ten opzichte van het aantal Vlamingen dat gedurende 1 
week minimaal 10 minuten naar de radio heeft geluisterd.

25 Dit cijfer slaat op het totaal aantal Vlamingen van 12 jaar en ouder 
dat gedurende 1 week minimaal 10 minuten naar een VRT-radionet 
geluisterd heeft.

De gemiddelde luisterduur voor de 
VRT-radionetten bedroeg in 2009 
241 minuten per dag. De groep 55- 
tot 64-jarigen luistert qua leeftijd 
het langst naar de VRT-radio: 296 
minuten. Naar beroepscategorie 
luisteren de zelfstandigen het langst.
Luisteraars met een hoger secundair 
of technisch diploma luisteren in 
vergelijking met de andere opleidings- 
groepen het langst (261 minuten).

Evolutie luisterduur VRT-radio 2005-2009 (in minuten)
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In 2009 bereikten de VRT-radionetten 
samen per dag 95,9% van alle VRT- 
luisteraars met hun nieuwsbulletins.
Dat is 53,1% (2.781.798 luisteraars) 
van alle Vlamingen die 12 jaar of 
ouder zijn.

Evolutie nieuwsperformantie VRT-radio 2005-2009 (in %)
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Bron: CIM-Radiostudie /  VRT-Studiedienst

Gemiddeld dagbereik van alle nieuwsuitzendingen 
per net in 2009 (ma-zo)
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Internet
Alle netten van de VRT hebben een 
eigen website met informatie over de 
programma’s, programmaschema’s en 
netevenementen. De mediagebruiker 
krijgt ook achtergrondinformatie 
(of links naar externe sites) over 
onderwerpen die aan bod kwamen 
in de programma’s. Voor sommige 
programma’s en evenementen worden 
er tijdelijke subsites opgezet.

In 2009 waren er gemiddeld 287.371 
bezoekers per dag voor de VRT- 
websites26, een stijging van 14% ten 
opzichte van 2008.

► De bedrijfswebsite VRT.be biedt in
formatie over de opdracht van de 
VRT, de organisatie, de krachtlij
nen van het aanbod, de ontvangst
mogelijkheden, enzovoort. De 
site werd in 2009 gemiddeld door 
10.463 personen per dag bezocht.

► In 2009 bereikte Deredactie.be 
110.158 unieke bezoekers per dag, 
30% meer dan in 2008. Bij belang
rijke gebeurtenissen bezochten 
meer mensen de nieuwssite van 
de VRT. Dat was onder andere het 
geval bij het drama in een kinder
crèche van Dendermonde, bij het 
drama op Koninginnedag, bij de 
Vlaamse en Europese verkiezingen 
en bij het overlijden van Michael 
Jackson en Yasmine.

► Sporza.be bereikte in 2009 gemid
deld 111.290 unieke bezoekers 
per dag, een stijging van 25% ten 
opzichte van 2008. De hoogste 
bezoekcijfers had de sportsite naar 
aanleiding van de testmatchen in 
het Belgisch Kampioenschap voet
bal, de “doodschop van Witsel”, de 
overwinning van Kim Clijsters op 
de US Open en het overlijden van 
Frank Vandenbroucke. Sommige 
streamings van sportwedstrijden 
haalden meer dan 60.000 unieke 
bezoekers.

► Voor Eén.be waren er in 2009 
dagelijks gemiddeld 51.088 be
zoekers, ongeveer evenveel als in 
2008. De site trok extra bezoekers 
bij het drama in een kinderdag

verblijf in Dendermonde en naar 
aanleiding van het overlijden van 
Yasmine.

► In 2009 waren er voor Canvas.be 
gemiddeld 8.146 unieke bezoekers 
per dag, 5% meer dan in 2008. De 
site piekte bij de begrafenis van 
Michael Jackson en in de periode 
van de US Open.

► Ketnet.be bereikte in 2009 gemid
deld 11.347 unieke bezoekers per 
dag, een stijging van 4 procent
punten ten opzichte van 2008. 
Kaatje.be haalde eind 2009 ge
middeld meer dan 6.000 unieke 
bezoekers per dag.

► In 2009 waren er gemiddeld 8.111 
unieke bezoekers per dag voor 
Radiol.be. De piekmomenten 
voor de site vielen samen met de 
R adiol-sessies, 100 op 1 en een 
uitzending van Peeters & Pichal 
over digitale televisie.

► Voor Radio2.be waren er in 2009 
dagelijks gemiddeld 11.679 
bezoekers. Op 31 december, de 
finaledag van 1000 Klassiekers, 
piekte de site (43.694 bezoekers).

► In 2009 waren er gemiddeld 6.920 
unieke bezoekers per dag voor 
Klara.be, een stijging van 36% 
ten opzichte van 2008. Naar de 
site kwamen extra bezoekers naar 
aanleiding van het overlijden van 
Nand Buyl, de Koningin Elisa- 
bethwedstrijd en Klara Top 75.

► Naar StuBru.be kwamen in 2009 
gemiddeld 22.999 unieke bezoe
kers per dag. Met Music for Life 
kwamen er extra veel bezoekers 
naar de site, tot maximaal onge
veer 95.000 bezoekers.

► Voor MNM.be waren er gemiddeld 
12.082 bezoekers per dag, bijna 
11% meer dan Donna.be in 2008. 
MNM.be trok extra bezoekers 
tijdens een hype rond getatoe- 
eerde sterretjes op de jonge vrouw 
Kimberly en bij de finaledag van 
de MNM Top 1000.

Via de internetradiospeler luisterden 
in 2009 gemiddeld 24.600 mensen 
per dag naar het VRT-radio-aanbod. 
Het aantal luisteraars van de digitale 
radiospelers nam af ten opzichte van
2008 (-10%). In 2009 luisterden wel 
extra veel spelers via de internetra
diospeler naar de start van MNM, de 
Sporza-uitzendingen met de testmat
chen tussen Standard en Anderlecht 
voor het Belgisch Kampioenschap 
voetbal en naar de finaledag van 
1000 klassiekers (Radio 2). 
Niettegenstaande de daling van het

aantal luisteraars, werd in 2009 
meer (i.e. langer) geluisterd naar de 
internetradiospeler. Gemiddeld werd 
ongeveer 83.000 uur per dag via de 
intemetradiospeler geluisterd. In to
taal betekent dat dat op jaarbasis on
geveer 30 miljoen uur live geluisterd 
werd (+15%  ten opzichte van 2008) 
en ruim 1 miljoen uur op aanvraag 
(+33%  ten opzichte van 2008).

Gemiddeld dagbereik voor de tv- en 
nieuws(gerelateerde) sites (2008-2009)
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Bron: CIM-Metriweb /  VRT-Studiedienst

Gemiddeld dagbereik voor de radiosites (2008-2009)
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Bron: CIM-Metriweb /  VRT-Studiedienst

Verschillende programma’s van de 
radionetten worden ook via pod
casting27 aangeboden. In totaal 
werden bijna 635.000 programma’s 
gedownload. De programma’s van 
Studio Brussel werden het vaakst 
gedownload, De afrekening zelfs bijna
175.000 keer.

3 2

26 Dit cijfer betekent het aantal ontdubbelde unieke bezoekers per dag. 
Iemand die op dagbasis twee VRT-websites bezoekt wordt één keer geteld. 
De cijfers zijn gebaseerd op de CIM-metriwebstatistieken.

27 Podcasten is het afhalen van geluidsbestanden van het internet om later 
te kunnen beluisteren.



Teletekst

De berichten die verschijnen op 
Deredactie.be en Sporza.be, komen 
in aangepaste vorm op VRT-Teletekst. 
Daarnaast bevat de service ook an
dere berichten over cultuur en media, 
weer en verkeer, financiën, tv-gids, ... 
In 2009 bereikte de VRT met Teletekst 
dagelijks gemiddeld 599.388 kijkers 
(Eén en Canvas samen)28.

M obiele media

De beheersovereenkomst bepaalt dat 
de VRT ook een mobiel aanbod moet 
ontwikkelen in de periode 2007-2011.

De VRT werkte in 2009 verder aan 
het ontwikkelen van meer content 
voor zijn mobiele versies van 
Deredactie.be en Sporza.be. Daarmee 
bereikte de VRT in 2009 gemiddeld 
3.192 unieke bezoekers per dag. Op 
de finaledag van de US Open (vrou
wentennis) waren er 8.204 bezoekers.

Digitale tv

In Vlaanderen was eind 2009 bijna de 
helft van de tv-aansluitingen verbon
den met een interactieve settopbox 
(een stijging van meer dan 50% ten 
opzichte van eind 2008)29.

4 2 9  Q
ooit gemist net gemist

Digitale kijkers kunnen via het 
aanbod-op-aanvraag kijken naar 
programma’s wanneer ze het zelf 
willen. De journaals, Het weer, Terzake 
en Karrewiet waren in 2009 gratis 
opvraagbaar door de digitale kijkers. 
3.519.755 van deze programma’s 
werden opgestart. Met Ooit Gemist 
konden kijkers recente programma’s 
en oudere successeries per program
ma bestellen. 1.805.948 programma’s 
werden via Ooit Gemist opgestart30. 
Met Net Gemist konden kijkers de 
programma’s van Eén, Canvas en 
Ketnet tot zeven dagen na lineaire 
uitzending opvragen, op voorwaarde 
dat de VRT de rechten daarvoor had. 
3.393.589 programma’s werden via 
Net Gemist opgestart. In totaal werden 
dus 8.719.292 programma’s opge
vraagd, 49% meer dan in 2008.

Evolutie aantal opvragingen
voor aanbod-op-aanvraag (2007-2009)

9.000.000

8 .000 .000

7.000.000

6 .000 .000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2 .000.000 

1 .000 .000

L O P P .B H
■ CANVAS_____ ______ _ ■ _

I 0 *  D,NA TERSAGO,
2** L  . *t'MAÜ IK u *USSÉN?
3  V . ^ * T  ^ É 1  D E  F L A N D R IE N S . A*Sfr WKfegp g m

r - r v  •
mm m

® Ë S i
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28 Dat cijfer is zonder het aantal bezoekers van de teletekstapplicatie voor mobiele toestellen.
29 Bron: Belgacom, Telenet en VRT-Studiedienst.
30 In 2009 waren enkele programma’s in het Ooit-Gemist- aanbod gratis opvraagbaar, zoals de 

uitzendingen van de Koningin Elisabeth-Wedstrijd en enkele verkiezingsprogramma’s.



Het menselijk kapitaal
Het HR-beleid ondersteunt de organisatie en haar 
medewerkers in de ontwikkeling van de openbare 
omroep naar een “modern, creatief en innovatief me
diabedrijf”. Daarom investeert de VRT in de creativi
teit en het talent van de medewerkers.

Samenstelling personeelsbestand

De VRT had in 2009 2.732 actieve personeelsleden31, 
goed voor 2.557 FTE’s. 20 medewerkers werkten met 
contracten van bepaalde duur. 37% van de (actieve) 
medewerkers was een vrouw, 63% een man. 30% van 
de managers was een vrouw. 34% van de medewer
kers was statutair, 66% was contractueel.

De medewerkers waren verdeeld over tien klassen:

Klasse Aantal medewerkers in 2009
K  1

2 123

■  3 264
4 747

■  ^ 691
6 761

■ ■ ■ ■ ■ 60 n
C 64
B l i H

Jobkansen

In 2009 werden 123 vrijgekomen 
functies ingevuld, waarvan 68 (55%) 
door interne doorgroei. In 2009 
traden 108 nieuwe medewerkers 
in dienst, 168 medewerkers verlie
ten de VRT. De jobsite van de VRT 
geeft informatie over de jobkansen 
bij de VRT. De VRT ontving in 2009 
2.776 sollicitaties voor gepubliceerde 
vacatures. Iedereen kan online ook 
spontaan solliciteren. 277 studenten 
deden in 2009 een stage bij de VRT. 
Zes allochtonen en personen met een 
functiebeperking kregen een betaalde 
stageplaats bij de VRT.

Telewerken

Op 31 december 2009 waren er 438 
medewerkers die telewerkten (16% 
van de actieve personeelsleden): 351 
medewerkers werkten in 2009 regel
matig thuis, 25 medewerkers werkten 
regelmatig op een satellietkantoor en 
62 werkten regelmatig thuis of op een 
satellietkantoor32.

Afwezigheden

De VRT houdt de afwezigheden van 
zijn personeel wegens ziekte, zwan
gerschap, arbeidsongeval of beroeps
ziekte bij. De VRT gebruikt dezelfde 
kengetallen voor absenteïsme33 als de 
Vlaamse overheid.

Naar leeftijd was de verdeling:

j Leeftijd Aantal medewerkers in 2009
to t en met 29 ja a r 350

3 0 - 3 9  jaa r 788
40 4 9 jaa r /1 5
5 0 - 5 9  jaa r 804

vanaf 6 0 jaa r 75

Naar directie was de verdeling:

Directie Aantal medewerkers in 2009 j
Beleid 69

Human Resources 145
Financiën 66

Technologie & Innovatie 336
Operationele afdelingen 735

Productie 1.060
Media 122

M arktstrategie 24

Wegens
ziekte

Wegens
zwangerschap

Wegens 
arbeidsongeval 

of beroepsziekte

Voor VRT

Afwezigheidspercentage'*’ 4,19 0,63 0,06 4,88
Afwezigheidfrequentier ) 1,37 0,02 0,02 1,41
Gemiddelde afwezigheidsduur1’ **1 11,87 n.v.t. 10,38 n.v.t.

( * )  Het aan ta l werkdagen afwezigheid (vo ltijds  +  dee ltijds ), gedeeld door het aa n ta l volgens de uurroosters te  werken dagen, verm en igvu ld igd  met honderd 
( * * )  Het aan ta l n ieuw begonnen vo ltijd se  afw ezigheidsperiodes, gedeeld door de personeelscapacite it in v o lt ijd s  equiva len ten , gebaseerd op de uurroosters 
( * * * )  Het aan ta l ka lenderdagen afwezigheid, gedeeld door het aa n ta l vo ltijdse  afwezigheidsperiodes.

31 Het vermelde personeelsbestand is per 31 december 2009. Het bevat niet de 42 statutaire perso
neelsleden van vzw Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor, 59 personeelsleden met loopbaanonderbre
king, 98 personeelsleden die om diverse redenen niet tot het actief personeel behoren (ambtsophef- 
fingen en -ontheffingen, gedetacheerden, e.d.) en 2 personeelsleden met verlof voorafgaand aan 
pensioen op 31 december 2009. Indien deze groepen worden meegerekend bedroeg het personeelsef- 
fectief in 2009 2.933.

32 Dat betekent dat 15% telethuiswerkers werd tewerkgesteld.
33 Bij de berekeningen worden de personeelsleden met detachering, met ambtsopheffing of -ontheffing 

en met verlof met wedde voor pensioen niet meegeteld.



Het sociaal overleg

De VRT werd in 2009 geconfronteerd 
met een wijzigend medialandschap, 
met lagere inkomsten dan eerder 
vooropgesteld en met de vraag van de 
Vlaamse overheid om te besparen, ook 
op het vlak van de personeelskosten. 
Met de vakorganisaties was er regel
matig overleg over de besparingsplan
nen en de toekomstvisie van de VRT.

De belangrijkste personeelsdossiers 
kwamen in het sociaal overleg aan 
bod:
► Met een nieuw loonakkoord 2009- 

2011 (als onderdeel van een nieuw 
sectoraal akkoord) wil de VRT zijn 
loonbeleid beter afstemmen op
de markt en goede vooruitzichten 
bieden aan de contractuele mede
werkers.

► Een eindeloopbaanregeling werd 
voorgesteld voor pensioengerech
tigde collega’s. Deze maatregel 
brengt meer duidelijkheid met het 
oog op de personeelsplanning voor 
de volgende jaren.

► Voor het loon van de uitzendkrach
ten wordt sinds 2009 rekening 
gehouden met de ervaring die ze 
hebben opgebouwd bij de VRT.

► Voor de goede resultaten in 2008 
ontvingen alle VRT-medewerkers 
(van klasse 1 t.e.m. 7) in het voor
jaar van 2009 een motivatiepre
mie, als beloning voor hun inzet.

► In 2009 nam NV Norkring België 
het zenderpark van de VRT over. 
Voor de medewerkers van het 
zenderpark werd een overeen
komst afgesloten: een deel van hen 
werd medewerker bij NV Norkring 
België. Voor de statutaire mede
werkers die de overstap maakten, 
werd een bijzondere disponibi- 
liteitsregeling uitgewerkt in het 
administratief personeelsstatuut.

► In het sociaal overleg werden een 
aantal overeenkomsten afgesloten 
met betrekking tot de arbeidsvoor
waarden voor de medewerkers van 
de programma’s Witse en Wolven, 
de technische medewerkers van 
het programma Studio 1 en de 
securitymedewerkers.

Andere HR-thema’s

De vzw VRT-Sociale Werken evalueer
de in 2009 al haar reglementen34 en 
paste ze, waar nodig, aan. Als gevolg 
van een overeenkomst tussen de vzw 
en de VRT werden het sanitair blok 
van de sporthal en de sportterreinen 
vernieuwd. De medewerkers kunnen 
samen met de collega’s verschillende 
sporten beoefenen: badminton, bas
ketbal, tennis, tafeltennis, volleybal, 
voetbal, joggen, zwemmen, yoga, 
zumba, ...

De cateringdienst van de VRT zorgt 
voor maaltijden, broodjes, fruit, 
drank, enzovoort.

De VRT hield in het bedrijf een pre
ventiecampagne tegen het HlNl-vi- 
rus. Samen met SBS had de VRT ook 
een campagne op de tv-netten.

De belangrijkste 
personeelsdossiers 
kwamen in het sociaal 
overleg aan bod.

HR-Projecten 2 0 0 9

► HR-Referentiekader
Het HR-Referentiekader, ontwik
keld in 2009, is een instrument 
voor leidinggevenden en voor de 
directie HR om het personeelsbe
leid zo coherent mogelijk uit te 
voeren. Het bevat de basisprin
cipes van het HR-beleid van de 
VRT en een beschrijving van de 
HR-processen.

► Catamaran
De VRT zette, onder de noemer 
Catamaran, verschillende werk- 
stromen op om “efficiënter te wer
ken en anders te gaan denken”.
Zo werd gewerkt rond het meer 
“waardegericht programmeren” 
(het efficiënt en effectief inzetten 
van de middelen bij de producties, 
zie p. 48), de langetermijnplan- 
ning in het VRT-productiebeleid, 
een financieel besturingsmodel en 
het inzetten van personeel bij alle 
directies.

► Intranet
De directies Communicatie en HR 
namen het voortouw in de ontwik
keling van een nieuw intranet.
Elke directie en afdeling krijgt een 
virtuele werkplek. Dat moet de 
gegevensuitwisseling vereenvoudi
gen en de samenwerking bevorde
ren.
Het bedrijfsblad voor de medewer
kers bood hen de informatie die 
de eigen werkomgeving overstijgt 
en de betrokkenheid met andere 
collega’s aanmoedigt.

AANDACHT VOOR M ILIEU  EN ENERGIE
De VRT schenkt in haar uitzendingen regelm atig 
aandacht aan de klim aatverandering en probeert de 
bevolking te sensib iliseren in het verm inderen van de 
C 02-u itstoot. De omroep besteedde bijvoorbeeld veel 
aandacht aan de k lim aatconferentie  in Kopenhagen.

Ook als bedrijf probeert de VRT zijn  C 02-u its too t te 
beperken en z ijn  ecologische voetafdruk te verkle i
nen. Het om roepcentrum  in Brussel en de gebouwen 
van de regionale centra schakelden in 2 0 0 9  over op 
groene stroom. B ij verbouwingen geld t een m in im aal 
energieverbruik als leidend principe. Onder andere 
door nieuwe lichttechno log ie  en door vervanging van 
energieverslindende com ponenten door energievrien
delijke  exemplaren is het e lek tric ite itsve rb ru ik  in 
2 0 0 9  met 1 ,2%  gedaald ten opzichte van 2 0 0 8 .

Ook ten aanzien van het personeel werden in itia tieven 
genomen, zoals deelname aan D ikke-tru iendag, car- 
pooldag (van Radio 1), Earth-hour, een Kyoto-week en 
een Kopenhagen-veertiendaagse m et a lle rle i acties, 
tips  en informatiesessies.

34 Het reglement “ Studielening" werd afgeschaft. Het reglement 
“Tegemoetkoming in de hospitalisatieverzekering voor volle 
wezen” werd ingevoerd. 35
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De VRT heeft als personeelsfeest een zomerbarbecue



Technologie en innovatie
Transmissie van het aanbod
Continuïteit van het signaal

In 2009 verzekerden de telecomdien- 
sten een continuïteit van meer dan 
99,5% voor de radio- en tv-uitzendin- 
gen35: FM-radio 99,99%, MW-radio 
(AM) 99,88%, DVB-T 99,89% en DAB 
99,73%.

Ontvangstproblemen

In 2009 waren er een aantal (geplan
de) onderbrekingen en incidenten 
voor FM, DAB en DVB-T. Dat had voor 
een deel te maken met de verhuizing 
van apparatuur van VRT naar Nor- 
kring België.

Radio
In 2009 werden geen technische 
wijzigingen doorgevoerd aan het FM- 
zenderpark en de FM-frequenties van 
de VRT. De FM-uitzendingen onder
vonden wel ontvangstproblemen in 
gebieden die ver van de zendinstal- 
laties liggen of waar de topografische 
kenmerken niet geschikt zijn.

De DAB-ontvangst is in 2009 onver
anderd gebleven. De centrale contro- 
le-eenheid (head-end) verhuisde naar 
Norkring Belgium. De ontvangst was 
op 98% van het volledige grondge
bied (inclusief Brussel) verzekerd met 
een aangepaste antenne op de wagen 
en op 84% via een binnenhuisan- 
tenne.

Televisie
De centrale controle-eenheid voor 
DVB-T werd in 2009 vernieuwd. De 
nieuwe head-end heeft een hogere 
capaciteit. Sinds 14 december 2009 
kon daardoor ook Eén+ uitgezonden 
worden op DVB-T (naast Eén, Can
vas/Ketnet, Canvas+/Ketnet+ en een 
aantal radiokanalen).

Binnenhuisontvangst via DVB-T was 
mogelijk bij 75% van de bevolking 
in Vlaanderen en Brussel. Met een 
buitenhuisantenne was DVB-T in heel 
Vlaanderen te ontvangen.

VERZELFSTANDIGING VAN 
HET ZENDERPARK

In 2 0 0 7  besliste de Vlaamse 
overheid dat het VRT-zenderpark 
verzelfstandigd moest worden.
De VRT en Norkring NV rich tten  
daarom in het eerste kwartaal 
van 2 0 0 9  Norkring België op, 
een Belgische NV van privaat 
recht. In de nieuwe ondernem ing 
werd het d is tributiegedeelte  van 
de transm issiediensten onder
gebracht: het onroerend patri
m onium , de zendinfrastructuur, 
de head-ends en de bestaande 
huur- en verhuurcontracten. De 
VRT verkocht 4 9%  van haar aan
delen in deze vennootschap aan 
Norkring NV en 1 aandeel aan 
PMV (Partic ipa tiem aatschapp ij 
Vlaanderen). Norkring België le
vert nu integraal de contractueel 
bepaalde om roeptransm issiedien- 
sten voor de VRT. Deze d ienstver
lening gebeurt in u itvoering van 
een d ienstencontract tussen de 
VRT en Norkring België.

De Vlaamse overheid riep in het 
tweede kwartaal van 2 0 0 9  op to t 
het indienen van kandidaturen 
voor het bekomen van nieuwe 
d ig ita le  frequenties voor tv (DVB- 
T e n  DVB-H) en radio (DAB). 
Norkring België verwierf deze 
frequenties in ju li 2 0 0 9 . Norkring 
NV verhoogde in het najaar van 
2 0 0 9  zijn  partic ipa tie  in Norkring 
België to t 75%  - 1 aandeel.

Begin 2 0 1 0  nam PMV de reste
rende 25%  van de aandelen over. 
De VRT heeft zich zo volledig  
teruggetrokken u it Norkring 
België. De VRT-medewerkers 
d ie momenteel instaan voor de 
exp lo ita tie  en het onderhoud van 
de transm issied iensten en activa, 
konden kiezen om al dan niet 
over te  stappen naar Norkring 
België.

Technologische 
investeringen

In 2009 vernieuwde de VRT de regie 
van tv-studio 17, die voornamelijk ge
bruikt wordt voor sportprogramma’s.
Daardoor kon in deze studio voortaan 
in Hoge Definitie (HD) geproduceerd 
worden. Radio 2 en Klara kregen elk 
een nieuwe uitzendstudio. Enkele 
radionetten kregen een videoluik:
Radio 2 op Eén (tussen 9 uur en 12 
uur), Studio Brussel en MNM op 
internet. Tenslotte werden ook vier 
ENG36-wagens, één SNG37-wagen van 
VRT-Nieuws en één radioreportage- 
wagen vernieuwd.

De VRT-websites kregen een nieuwe 
onderliggende infrastructuur. Hun 
software werd ook aangepast zodat 
ze nieuwe online-diensten konden 
aanbieden, zoals extra programma- 
informatie en interactieve toepassin
gen. De internet-radioinfrastructuur 
werd ook vernieuwd zodat vier extra 
audiostromen (Radiol Classics, Radio
2 De Topcollectie XL, Klara jazz,
StuBru Rock It!) aangeboden konden 
worden. Een online-systeem voor het 
elektronisch indienen en verwerken 
van programmavoorstellen door 
interne en externe productiehuizen 
werd in gebruik genomen. Ten slotte 
werd ook een online-module geïm
plementeerd voor het aankopen van 
materiaal.

»
35 Uitgezonderd de elektriciteitsonderbrekingen voor de tv-netten.
36 ENG: Electronic News Gathering
37 SNG: Satellite News Gathering
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De openbare omroep heeft de opdracht 
te investeren in media-innovaties.

Onderzoek en innovatie
De openbare omroep heeft de op
dracht te investeren in media-inno- 
vaties. De resultaten daarvan worden 
ter beschikking gesteld van de andere 
actoren in het Vlaamse medialand
schap.

Door de digitalisering van de media 
werd de Vlaamse mediasector uitge
daagd om nieuwe producten, produc
tieprocessen en distributieplatformen 
te maken. De overeenkomst Onder
zoek & Innovatie tussen de VRT en 
de Vlaamse Gemeenschap regelt het 
kader waarbinnen de VRT de techno
logische ontwikkelingen opvolgt.

De VRT heeft een eigen afdeling die 
technologisch onderzoek uitvoert 
naar de mediasector, het VRT-Me- 
dialab. De website VRTmedialab.be 
biedt achtergrondinformatie over de 
onderzoeksprojecten. Het team neemt 
geregeld initiatieven voor de versprei
ding van de opgebouwde kennis en 
ervaring.

Enkele onderzoeksprojecten van het 
VRT-Medialab lopen in samenwer
king met partners uit de mediasector. 
Vlaanderen in Beeld bijvoorbeeld zet 
een experimenteel ontwerp-platform 
op voor de distributie en toegang 
tot archiefbeelden van de Vlaamse 
omroepen. Het project doet ook on
derzoek naar praktische oplossingen 
voor het uitwisselen van metadata, de 
selectie van formaten en internetdis- 
tributie.

Het VRT-Medialab gaf in 2009 vier 
technische seminaries in het kader 
van MediaNet Vlaanderen. De thema’s 
die daarbij aan bod kwamen, waren 
de verhouding tussen IT-technologie 
en media, de automatisering in 
mediaworkflows, de toekomst van 
mobiele platformen en 3DTV. In juni 
vond in Gent ook EBUTA2009 plaats, 
het EBU-congres over technologische 
ontwikkelingen in de mediasector.38 
De medewerkers schreven 21 weten
schappelijke artikels.

Verschillende projecten werden in 2009 
afgesloten, waaronder Geisha.39 Dat 
project onderzocht de introductie van 
nieuwe technologische componenten 
bij een centrale media-infrastructuur 
voor HD-producties. Daarnaast werd 
bestudeerd hoe werkstromen en sy- 
steemintegraties van mediaproductiear- 
chitectuur flexibeler kunnen worden. In 
het project BOM-Vlaanderen40 werden 
verschillende archiveringsscenario’s 
voor multimediale data onderzocht met 
het oog op de bewaring en ontsluiting 
van audiovisueel materiaal. Ook CUPID 
(Cultural Profile and Information 
Database) werd afgesloten. Dat project 
vond oplossingen om culturele content 
te aggregeren, categoriseren, personali- 
seren en verspreiden.

Het VRT-Medialab ondersteunde ook:
► het introduceren van nieuwe toepas

singen voor de kwaliteitscontrole 
van mediabestanden;

► de aanpassing van het serverpark 
voor internettoepassingen;

► de ontwikkeling van formaten en 
technieken voor de digitalisering 
van film;

► de vervanging van de koppelingen 
tussen lokale netwerken;

► de ontwikkeling van een stappen
plan naar een geïntegreerde HD- 
productiearchitectuur.

BESTANDSGEBASEERDE PRODUCTIE  
EN DISTRIBUTIE
De VRT heeft in 2 0 0 9  zijn  bestandsgebaseerde pro
ductie - en d istributieprocessen verder verbeterd en 
gestabiliseerd. Dat kom t door de ins ta lla tie  van nieuwe 
softwareversies en technische com ponenten en door 
te werken aan het mediabeheer (m et onder andere 
een nieuwe versie van het “ media asset management 
systeem " Ardome). Verschillende producties werden in
2 0 0 9  volledig  o f voor een deel van het p roductiepro
ces bestandsgebaseerd gemaakt, zoals De pretrou le tte  
(Ketnet) en Vlaanderen Vakantieland  (Eén). Dat was 
ook zo voor autoprom otie en programma-aankoop en 
-bewerking. Ook het video-aanbod op S tuBru.be werd 
bestandsgebaseerd geproduceerd.

Voor het DIVA-project (zie p. 13) werd een video ingest 
workcenter getest. Daarmee kan oud beeldm ateriaal 
gedigitaliseerd en ontsloten worden. Een tweede ingest 
workcenter was bestemd voor (gesproken) audiom ateri- 
aal u it het radio- en m uziekarchief.

Het hergebruik van audiovisueel materiaal neemt, 
dankzij de d ig ita lisering , stap voor stap toe, zowel op tv 
en radio als op in te rnet en m obiele p latform en.

Aan de d is tribu tieka n t werd in 2 0 0 9  het p roductie 
proces van video-on-dem and-bestanden, bestemd voor 
Belgacom en Telenet, verder gestroom lijnd.

DE UITROL VAN HDTV
Vanaf 17 januari 2 0 0 9  (m et een u itzend ing 
van FC De kam pioenen  op Eén) bood de VRT 
eigen HD-producties aan. In 2 0 1 0  werden 
steeds meer producties, voornam elijk fic tie - 
reeksen (zoals De smaak van De Keyser, Thuis 
en Van vlees en bloed), in HD uitgezonden. De 
rechtstreekse u itzending van de Memorial Van 
Damme was de eerste sportcaptatie  in HD. Het 
HD-aanbod wordt door de d is tribu teurs u itge
zonden op aparte d ig ita le  kanalen (behalve voor DVB-T-uitzendingen). Vóór januari 2 0 0 9  werden 
de programma’s wel in HD uitgezonden, maar gebeurden de opnames en de productie  nog in SD. 
Eén en Canvas/Ketnet waren hierdoor als het ware enkel beschikbaar in ‘n e t-n ie t-H D -kw a lite it’ 
(upconverted SD).

Met het eigengemaakte HD-aanbod kon de VRT een meer volwaardig televisieaanbod in hoge 
d e fin itie  bieden. De VRT investeerde in 2 0 0 9  in productiem iddelen (camera's, studioregie, enz.) 
en uitzendapparatuur d ie geschikt z ijn  voor HD-producties.

38 De leden van de Algemene Technische Vergadering van de EBU gingen daarmee in op de uitnodiging van de VRT, de organisator van d it congres.
39 Geisha staat voor Grid Enabled Infrastructure for Service oriented High definition media Applications.
40 Bewaring en Ontsluiting Multimedia in Vlaanderen. 3 7



KWALITEITSBELEID

Clash (Ketnet)
Inspelen op de politieke, sociale en 
culturele noden van de samenleving 
en het realiseren van kwaliteit vormen 
de grondslag van een publieke om
roep. De VRT werkte de voorbije jaren 
aan een model voor het meten van 
relevantie, efficiëntie en maatschap
pelijke impact. De omroep inspireerde 
zijn model op de kwaliteitskaart van 
de Nederlandse publieke omroep. In 
het najaar van 2009 kon de waar- 
deringsmonitor (zie p. 42) van start 
gaan. Een representatieve steekproef 
van mediagebruikers wordt voortaan 
dagelijks gevraagd de prestaties van 
de VRT op verschillende kwaliteitsin
dicatoren te evalueren.

Het model van de VRT maakt een 
onderscheid tussen verschillende 
soorten kwaliteit:
► Functionele kwaliteit is de mate 

waarin het aanbod tegemoetkomt 
aan de wensen van de mediage
bruiken Hoeveel mediagebruikers 
worden bereikt? Hoe tevreden zijn 
ze over de programma’s, de netten 
en de VRT als geheel?

► Publieke en ethische kwaliteit is 
de mate waarin het VRT-aanbod 
voldoet aan de noden van de 
maatschappij. Daarbij worden 
gemeten (a) de aandacht voor de 
openbare omroepdomeinen en 
(b) de maatschappelijke rol en 
impact van de VRT aan de hand 
van vijf parameters (diversiteit, 
innovatie, informatief, maatschap
pelijke impact en kwaliteit). Deze 
parameters worden concreet

ingevuld op basis van de perceptie 
van de mediagebruiker. Daarnaast 
worden deze variabelen ook ge
meten aan de hand van inhou
delijke programma-analyses, de 
inventarisatie van het gebruik van 
nieuwe technologieën, de publieke 
opkomst bij VRT-evenementen en 
de samenwerkingen met partners.

► Operationele kwaliteit is de mate 
waarin het aanbod op een (kos- 
ten-)efficiënte manier tot stand 
komt.

De resultaten uit de waarderingsmo- 
nitor bepalen samen met de resulta
ten uit ander kijk-, luister- en imago- 
onderzoek de functionele, publieke 
en ethische kwaliteit van de openbare 
omroep.
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Publieke kwaliteit
Het aanbod van de openbare omroep moet inspelen op de behoeften van de samen
leving, vertaald in de openbare opdracht. De mate waarin de VRT daarin slaagt, 
bepaalt de publieke meerwaarde van de omroep.

Evaluatie van de invulling van de open
bare omroepdomeinen

De directie Media is verantwoordelijk voor de 
programma’s en de programmering van de net
ten. De hoofdredacteuren van VRT-Nieuws zijn 
verantwoordelijk voor de nieuws- en informa
tieprogramma’s.

In het eerste deel van dit jaarverslag wordt 
ingegaan op de invulling van de openbare om
roepdomeinen in 2009.

De opvolging van de missie en de 
waarden door een permanente waar- 
den- en innovatiemeter

De VRT bereikt 
alle bevolkingsgroepen.

Canvas/Ketnet bereikt alle bevolkingsgroepen. 
De hoogste sociale groepen kijken wel relatief 
vaker naar Canvas/Ketnet (30,2% ten opzichte 
van 20,7% voor het totaal van de Vlaamse tv- 
zenders). Het kijkerspubliek van Eén sluit nauw 
aan bij een dwarsdoorsnede van het profiel van 
de bevolking. De ouderen kijken wel relatief 
vaker naar Eén dan naar de andere Vlaamse tv- 
zenders. Ketnet richt zich tot de min-12-jarigen. 
Dat blijkt ook uit de profieldoorsnede van het 
net.

De missie en de waarden staan centraal bij het 
aanbod van de omroep.

In 2009 startte de VRT met een waarderings- 
monitor. Deze monitor is ook een waarden- en 
innovatiemeter voor de programma’s en de 
netten, (zie p. 42)

Universaliteit en complementariteit

De VRT heeft de opdracht met haar aanbod in 
te spelen op de mediabehoeften van zo veel 
mogelijk Vlamingen. Dankzij het diversifiëren 
van haar aanbod slaagt de VRT erin om alle 
Vlamingen, ongeacht hun leeftijd, geslacht of 
sociale groep, te bereiken. De bevolkingsgroe
pen die elk net bereikt, vallen nauw samen 
met de bevolkingsgroepen die elk net wenst te 
bereiken.

Profiel van de VRT-netten volgens geslacht in 2009
100%
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70%
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60%
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30%
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Radio 1, Radio 2, Klara, Studio Brussel en MNM 
bereikten in 2009 samen de hele samenleving 
in al haar sociodemografische facetten. Dat 
blijkt uit de jaarlijkse complementariteitsana- 
lyse van de VRT-Studiedienst. De netten hebben 
wel hun eigen netprofiel qua geslacht, leeftijd, 
beroep en opleiding. Die profielen vullen elkaar 
aan. De VRT vindt het belangrijk dat alle bevol
kingsgroepen zich kunnen terugvinden in het 
totale VRT-radioaanbod. De openbare omroep is 
immers de omroep van en voor alle Vlamingen.

Profiel van de VRT-netten volgens opleidingsniveau in 2009
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Profiel van de VRT-netten volgens sociale groep in 2009 Profiel van de VRT-netten volgens leeftijd in 2009
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Profiel van de VRT-radionetten volgens sociodemografische groep in 200942
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Functionele kwaliteit
Het VRT-aanbod voldoet aan de wensen van de mediagebruikers. Daarvoor gaat 
de VRT regelmatig de behoeften van de mediagebruikers na en bekijkt zij in welke 
mate de omroep ze invult.

Complementariteit en opvol
ging van het tv- en radioaan- 
bod

Alle VRT-tv-netten samen spraken 
met hun aanbod, in 2009, bijna alle 
Vlaamse kijkers aan. Daarin speelde 
elk net zijn eigen rol. Een zelfde 
meerwaarde leverde de VRT met zijn 
radio-aanbod: bijna alle Vlaamse 
luisteraars werden aangesproken met 
het aanbod van de radionetten.

De VRT deelt, net als andere open
bare omroepen, haar tv-aanbod in 
categorieën in volgens de ESCORT- 
methode43. Aan de hand daarvan 
kon de omroep in 2009 het aanbod 
in de openbare omroepdomeinen 
goed opvolgen en de diversiteit aan 
programma’s verzekeren.

Op die manier kon de afstemming 
van het programma-aanbod op het 
netprofiel goed opgevolgd worden.

Waarderings- en tevreden- 
heidsonderzoek naar omroep, 
medium, net en programma

De mening van de mediagebruikers 
over de programma’s en diensten zijn 
voor de VRT belangrijk. Bij evaluaties 
van programma’s en netten spelen 
de brieven, telefoontjes en e-mails 
een belangrijke rol. Daarnaast geven 
de waarderingscijfers objectieve 
informatie over de kwaliteit van de 
programma’s.

De best gewaardeerde Eén-program- 
ma’s tussen 1 januari en 30 septem
ber 2009 (uitgedrukt in een punten
schaal op tien) waren een uitzending 
van Het journaal van 1 uur (8,6), 
een aflevering van Van vlees en bloed 
(8,6), het programma Free Soujfriau 
zingt Ann Christy (8,5), een afleve
ring van Een simpel plan (8,5) en een 
aflevering van Blokken (8,5). Rissen 1 
oktober en 31 december 2009 waren 
dat een aflevering van De slimste 
mens ter wereld (9,0), een aflevering 
van Koppen XL (8,9), een uitzending 
van Het journaal van 1 uur (8,8), 
een aflevering van Allo Allo (8,8) en 
een aflevering van De pappenheimers Planet Earth 
(8,8).

De hoogste waarderingen voor Can- 
vasprogramma’s werden tussen 1 ja 
nuari en 30 september 2009 gehaald 
(uitgedrukt in een puntenschaal op 
tien) door twee afleveringen van Pla
net earth (8,8 en 8,5), een aflevering 
van Nature’s great events (8,7) en 
twee afleveringen van De Canvascrack 
(8,6 en 8,5). Hissen 1 oktober en 31 
december 2009 waren de hoogste 
waarderingen voor een aflevering van 
Planet earth (9,2), de film Das Leben 
der Anderen (9,1), een aflevering van 
De Caraïben (9,1), een aflevering van 
Panorama (9,1), een aflevering van 
South pacific (9,0), een aflevering van 
Vranckx (9,0) en een aflevering van 
Het eiland (9,0).

De waardering voor de tv-programma’s van de VRT in 200944 
(uitgedrukt in percentages)

De VRT ontwikkelde een waarderings- 1 jan - 30 sep lo k t -3 1  dec j
monitor voor alle netten en media. Eén 77% 83%  H
(zie p. 42) Canvas 78% 84%
Omdat de gegevensverzameling van VRT-Nieuws 77% 84%
deze nieuwe meetmethode nog geen Koppen 75% 85%
resultaten van een volledig jaar kon Phara 75% 85%
den opleveren, zijn de volgende waar Terzake 74% 84%
deringscijfers beperkt tot televisie. Het journaal van 19 uur 78% 86%

De zevendedag 71% 79%
Panorama 77% 86%
Volt 77% 83%

Fictieprogram ma’s 77% 84%
Ontspanningsprogramma's 78% 87%
Cultuurprogram m a’s 78% 81%
Educatieve programm a’s 79% 85%

Broil: TNT-Media en VRT

43 Een methode van de EBU om tv-programma’s in te delen in genres.
44 Omdat de meting van de waardering via een andere methode gebeurt dan voorheen, kunnen de cijfers voor het hele jaar niet samen genomen 

worden. Een vergelijking tussen de twee periodes is ook niet relevant omdat er een andere meetmethode is gebruikt.



DE W AARDERINGSMONITOR
Vanaf oktober 2 0 0 9  verzamelt de VRT nieuwe waarderingscij
fers over haar program m a’s en over die van de andere Vlaam
se zenders. De vroegere waarderingsm eting (op basis van het 
CIM-TV-panel) werd vervangen door een nieuw systeem: de 
waarderingsmonitor. Een u itgebreid panel van m ediagebrui- 
kers geeft sindsdien dagelijks aan wat het goed en m inder 
goed v ind t aan het Vlaamse media-aanbod. Ze doen dat voor 
zowel de tv- en radioprogram m a’s als voor de websites.

De waarderingsm onitor meet de relevantie en de e ffic iën tie  
van de openbare omroep. Met de m onitor wordt gevraagd 
naar de mate van waardering, aanbeveling en aandacht voor 
een bepaald programma. Daarnaast wordt er ook gepeild naar 
een aantal d im ensies (betrouwbaarheid, kw a lite it, innovatie, 
d ive rs ite it en m aatschappelijke  im pact) en is er ru im te  voor 
open vragen over de programma's.

Het nieuwe systeem heeft versch illende voordelen ten op
z ichte van het vroegere systeem:
► Meerdere media worden nu onderzocht (te levisie, radio en 

online) ten opzichte van enkel te levisie  voorheen.
► Meer programma's worden nu bevraagd en dus gewaar

deerd.
► Ook het aanbod van andere m ediabedrijven wordt geme

ten zodat beter ingeschat kan worden of een programma/ 
website kwalite itsvo l is.

► De resultaten leveren meer in fo rm atie  op doordat meer 
kwa lite itsd im ensies worden bevraagd.

► Het is m oge lijk  om extra vragen toe te voegen over het 
aanbod van een specifieke uitzending.

► De programmamakers krijgen op een snelle m anier 
feedback over hun programma. Na afloop van een reeks 
kan een uitgebreidere analyse worden gemaakt over het 
programma.

De waarderingsm onitor levert tal van resultaten op. Het 
algemene w aarderingscijfer van een programma, een net 
o f een website geeft een globale indruk van hoe de k ijke r/ 
lu isteraar/surfer het aanbod beoordeelt. Het is m ogelijk een 
algemeen geaggregeerd c ijfe r te berekenen van de scores 
op de versch illende dim ensies d ie via de waarderingsm oni
to r worden gemeten: kw a lite it, innovatie (is het programma 
e igentijds, origineel, vernieuwend, baanbrekend?), d ive rs ite it 
(is er voldoende aandacht voor versch illende bevolkings
groepen/meningen?), betrouwbaarheid en m aatschappelijke 
im pact (zet het aan om er met anderen over te spreken?). De 
vragen z ijn  aangepast naar versch illende genres, zoals fic tie  
o f n ieuwsuitzendingen.

Aangezien pas in het najaar van 2 0 0 9  is gestart m et de 
waarderingsmonitor, z ijn  vergelijkende in terpre ta ties nog niet 
m ogelijk. Daardoor valt nog n ie t precies te bepalen wat een 
goede of een m inder goede score was. Voor deze afweging 
zal in de toekom st rekening gehouden worden m et netgem id- 
delden, types van m ediagebruikers, programmagenres en 
dergelijke meer.

Tijdens infosessies werden de programmamedewerkers in 
2 0 0 9  geïnformeerd over de waarderingsm onitor en de eerste 
resultaten ervan.

Een uitgebreid panel van media
gebruikers geeft dagelijks aan 
wat het goed en minder goed 
vindt aan het Vlaamse media- 
aanbod.
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45 Het onderzoekspanel bestaat u it bijna 5.000 individuen van 14 jaar en ouder uit alle 
lagen van de Vlaamse bevolking. De panelleden kunnen dagelijks een televisievragenlijst 
invullen, maandelijks een radiovragenlijst en een keer per trimester een vragenlijst over 
het webaanbod. Terwijl de oude waarderingscijfers werden gemeten bij het “ kijkcijferpa- 
nel", gebeurt de huidige meting bij een specifiek online-panel.

PRIJZEN EN NOMINATIES IN 2 0 0 9

Fipa d ’O rv an het Festival In ternational 
de Programmes Audiovisuels in de 
categorie beste serie  voor De Smaak 
van de Keyser (Eén)
Fipa d 'O rv  an het Festival In ternational 
de Programmes Audiovisuels in de 
categorie beste ac trice  voor Marieke 
D illes (De Smaak van de Keyser, Eén) 
F ip a d ’OrMan het Festival In ternational 
de Programmes Audiovisuels in de 
categorie voor beste m uziek  voor De 
Smaak van De Keyser t,Eén)
Gouden flip  van De Jomm ekeskrant 
(Het N ieuwsblad) in de categorie beste 
tv-presentator voor Kobe Van Herwegen 
(Ketnet)
TV-Visie-trofee in de categorie m anne
li jk  scherm gezich t voor Erik Van Looy 
(Eén)
Hum o's Pop P o ll de Luxe in de catego
rie bekwaamste rad io figuurvoo r Tomas 
De Soete (S tud io Brussel)
Hum o's Pop P o ll de Luxe in de catego
rie  beste radioprogram m a  voor Music  
fo r life  (S tudio Brussel)
Humo's Pop P o ll de Luxe in de cate
gorie beste rad iostation  voor Studio 
Brussel
H um o’s Pop P o ll de Luxe in de catego
rie bekwaamste tv -figuurvoo r Erik Van 
Looy(Eén)
H um o's Pop Poll de Luxe  in de catego
rie Prijs  van de k ijk e r  voor De slim ste  
mens te r wereld  (Eén)
Hum o's Pop Poll de Luxe in de catego
rie beste tv-sta tion  voor Canvas 
Silbernes S tadtto r van In ternationa
ler Tourismus Film wettbewerb in de 
categorie tv-reismagazine  voor Dans 
mondial ( Vlaanderen Vakantieland,
Één)
De Vlaamse Televisiester voor beste 
fictieprogram m a  voor De Smaak van 
De K eyse r( Eén)
De Vlaamse Televisiester voor beste 
in form atieprogram m a  voor H et jou rnaa l 
(Eén)
De Vlaamse Televisiester voor beste en- 
terta inm entprogram m a  voor De s lim ste  
mens te r wereld  (Eén)
De Vlaamse Televisiester voor beste 
acteur voor M atth ias Schoenaerts in 
De Smaak van De Keyser (Eén)
De Vlaamse Televisiester voor beste 
presenta tor voor Erik Van Looy in De 
s lim ste  mens te r wereld  (Eén)
De Vlaamse Televisiester voor beste 
presenta trice voor Phara De Aguirre 
(Canvas)
De Vlaamse Televisiester voor popu la ir
ste te levisieprogram m a  voor De s lim ste  
mens te r wereld  (Eén)
Telenet K ids Award  in de categorie 
G riet van he t ja a r  voor Free Souffriau 
(Ketnet)



Telenet K ids Award  in de categorie 
S pette r van het ja a r  voor N iels De 
Stadsbader (Ketnet/Eén)
D utch Promo Award  in de categorie 
Com edy/humor/satire  voor Zonde van 
de z end tijd  (Canvas)
D utch Promo Award  in de categorie 
Show  voor Blokken  (Eén)
D utch Promo Award  in de categorie 
K inderprogram m a’s voor De S in t (Ket
net/Eén)
D utch Promo Award in de categorie 
Zenderim ago  voor Im agospot Canvas 
D utch Promo Award in de categorie 
G raphics/anim ation  voor De gouden  
s fud (E én )
Grande Award voor Expeditie Colum 
bus (in  Vlaanderen Vakantieland, Eén) 
Scam Juryprijs  van het F ilm festiva l 
Docville in de categorie beste B elg i
sche docum enta ire  voor Zondag gaat 
he t gebeuren  (in Puur persoonlijk, 
Canvas)
Dexia Persprijs  in de categorie 
radiopers  voor Wim Chielens voor Het 
verdriet van K ortrijk  in M iddagpost 
(Radio 2)
Golden Nym ph  van het TV-Festival 
Monte-Carlo als beste m in iserie  voor 
Van vlees en bloed  (Eén)
Best W riter Award van Seoul In terna
tional Drama Awards voor Mare Did- 
den (De smaak van De Keyser, Eén) 
M edia-onderscheidingen Verder van 
Werkgroep voor een reportage over na
bestaanden na ze lfdod ing van Terzake 
(Canvas) en voor Koppen (Één) 
Speciale verm elding van Premios 
Ondas van Radio Barcelona voor 
Homeless World Cup (Eén)
Eerste p rijs  A IB  Media Awards in de 
categorie Besf TV coverage o f a s ingle  
news event voor Villa P o litica  (Eén) 
Tweede p rijs  A IB  Media Awards in de 
categorie Best TV coverage o f a s ing le  
news event voor Verkiezingsshow '0 9  
(Eén)
Specia l Com m endation  van Prix Eu
ropa in de categorie tv - fic tie v oor De 
smaak van De Keyser (Eén)
H igh ly  Com mended Award  van MEDEA 
voor Kaatje (Ketnet)
H a! van Hum o  voor Van vlees en bloed  
(Eén)
C lickx verkoos Ketnet.be als S ite van 
he t ja a r  in de categorie jeugd  
C lickx verkoos Sporza.be als S ite  van 
he t ja a r  in de categorie sport 
C lickx verkoos S tubru.be als S ite van 
he t ja a r  in de categorie radio  
C lickx verkoos Eén.be als S ite van het 
ja a r  in de categorie te levisie  
M e rit Award  van M edia-M arketing in 
de categorie Advertiser o f  the year 
voor S tudio Brussel 
M e rit Award  van M edia-M arketing in 
de categorie Campaign o f the year 
voor Brudio Stussel (25  jaar S tudio 
Brussel)
Gouden RMB-Award voor de 'Nergens 
beter dan Thuis-spot’ in het kader van 
M usic fo r L ife  (S tudio Brussel)
Gouden RMB-Award voor M usic fo r 
L ife  (S tudio Brussel)
Bronzen RMB-Award voor ‘ Luc  
Tuymans-spot voor K lara.be' (Klara) 
P rijs  voor de m eest sexy televisiezen
der van Brandspecies voor Eén 
P rijs  voor de meest sexy radiozender 
van Brandspecies voor Radio 2

P rijs  voor favoriete te levis iegezicht 
van Brandspecies voor Erik Van Looy 
(Eén)
P rijs  voor favoriete rad iostem  van 
Brandspecies voor Sofie Lemaire 
(S tudio Brussel)
P rijs  voor m eest sexy rad io figuur 
van Brandspecies voor Evy Gruyaert 
(M NM )

► Robert P opula ir trofee  van Nationale 
M erkencom petitie (LDV) in de catego
rie tv-zenders voor Eén

► Gouden INAP-EBU Connect Award  in 
de categorie beste comedy, rea lity  & 
en terta inm ent voor prom otiespot van 
Zonde van de Z e nd tijd  (Canvas)

► Zilveren INAP-EBU Connect Award in 
de categorie beste grafische design 
voor im agospot voor De zom er van 
Ketnet

► Gold Award & Grand Prix  van de Cre
ative C lub of Belgium  in de categorie 
f ilm  voor de campagne De Producer
-  G elukkig was er S tud io  Brussel

► Bronze Award  van de Creative Club of 
Belgium in de categorie film  voor The 
o ld  ones (S tudio Brussel)
Bronze Award  van de Creative Club of 
Belgium  in de categorie m edia -  best 
use o f te levis ion  voor M usic fo r L ife  
(S tudio Brussel)
Silver Award  van de Creative C lub of 
Belgium in de categorie d ire c t voor 
De z itv laa i (S tudio Brussel)
Bronze Award van de Creative C lub of 
Belgium in de categorie d ire c t voor 
M usic fo r L ife  (S tudio Brussel)
Bronze Award van de Creative Club 
of Belgium  in de categorie in tegrated  
voor De z itv laa i (S tud io Brussel)
Silver Award  van de Creative C lub of 
Belgium  in de categorie innovative  
voor De z itv laa i (S tudio Brussel) 
Bronze Award  van de Creative Club 
of Belgium  in de categorie innovative  
voor M usic fo r L ife  (S tud io  Brussel) 
G old Award van de Creative C lub of 
Belgium  in de categorie m edia -  best 
use o f am b ien t voor De z itv laa i (S tu
dio  Brussel)
Advertiser Award  van de Creative Club 
o f Belgium  in de categorie media -  
best use o f te levision  voor M usic fo r 
Life  (S tudio Brussel)
Gold Award  van de Creative C lub of 
Belgium  in de categorie beste sound
track  voor tv-spotje Dollen m et Eén

► Gold Lion  van Cannes Lions In ter
national Advertising Festival in de 
categorie film  (other screens) voor 
M usic fo r L ife  (S tudio Brussel)
Gold Lion  van Cannes Lions In terna
tiona l Advertis ing Festival in de ca
tegorie m edia (best use o f te levision) 
voor M usic fo r L ife  (S tud io Brussel) 
Bronze Lion  van Cannes Lions 
In ternational Advertis ing Festival in 
de categorie d ire c t (d irec t response 
broadcast: TV, rad io & in fom erc ia ls) 
voor M usic fo r L ife  (S tudio Brussel)

► Bronze Lion Grand Prix (5 )  op het 
Eurobest-festival in de categorie 
Radio (pub lica tions & m edia) voor de 
Tune Your Life-cam pagnespots The 
F irs t Time, Opening Dance, R ingto
nes, Shemus, the Mysterious Whale 
en Let's Pee in  the Comer van Studio 
Brussel

Gouden M eda ille  op het Eurobest-fes- 
tiva l in de categorie TV Cinema (other 
screens) voor 'Nergens beter dan 
Thuis-spot’ in het kader van M usic fo r 
Life  (S tud io Brussel)
Gouden M eda ille  op het Eurobest- 
festival in de categorie D irec t (best 
in tegrated campaign led by d irec t 
m arketing) voor 'Nergens beter dan 
Thuis-spoV in het kader van M usic for 
L ife  (S tudio  Brussel)
Zilveren M eda ille  op het Eurobest-fes- 
tival in de categorie D irect Response 
D ig ita l voor Eternal Moonwalk (tribu te  
aan M ichae l Jackson) (S tudio Brus
sel)
Zilveren M eda ille  op het Eurobest-fes- 
tiva l in de categorie D irec t (p u b lica ti
ons & m edia) voor Eternal Moonwalk  
(tr ib u te  aan M ichae l Jackson) (S tudio 
Brussel)
Gouden M eda ille  op het Eurobest- 
festival in de categorie M edia (best 
use o f  d ig ita l m edia) voor Eternal 
M oonwalk (tr ib u te  aan M ichae l Jack
son) (S tudio Brussel)
Gouden M edaille  op het Eurobest-fes
tiva l in de categorie M edia (p u b lica ti
ons & m edia) voor Eternal Moonwalk 
(tr ib u te  aan M ichae l Jackson) (S tudio 
Brussel)
Bronzen M eda ille  op het Eurobest- 
festival in de categorie Media  
(pub lica tions & m edia) voor 'Nergens 
beter dan Thuis-spot in het kader van 
M usic fo r L ife ' (S tudio Brussel) 
Zilveren M eda ille  op het Eurobest-fes- 
tiva l in de categorie Media  ‘Nergens 
beter dan Thuis-spoV  in het kader van 
M usic fo r L ife  (S tud io Brussel) 
Zilveren M eda ille  op het Eurobest- 
festiva l in de categorie In teractive  
(v ira l m arketing & e-m a il advertising, 
e-cards, e tc .) voor Eternal Moonwalk 
(tr ib u te  aan M ichae l Jackson) (S tudio 
Brussel)
Bronzen M eda ille  op het Eurobest- 
festival in de categorie In teractive  
(pub lica tions & m edia) voor Eternal 
Moonwalk (tr ib u te  aan M ichae l Jack
son) (S tud io  Brussel)
Grand Prix  op het Eurobest-festival 
in de categorie Sales Prom otion  
(pub lica tions & m edia) voor Eternal 
Moonwalk (trib u te  aan M ichae l Jack
son) (S tudio Brussel)
Zilveren M eda ille  op het Eurobest-fes
tiva l in de categorie Sales Prom otion  
(pub lica tions & m edia) voor ‘Nergens 
beter dan Thuis-spoV in het kader van 
M usic fo r L ife  (S tudio Brussel) van 
Cannes Lions In ternational Adverti
sing Festival in de categorie design 
(se lf prom otion) voor De z itv laa i 
(S tudio  Brussel)

► K le in D uim pje Award  van de Vlaamse 
Jeugdraad voor de jongeren van het 
pro ject De Overname en de VRT

► Globe van Randstad voor beste werk
s feer voor de VRT

► U itroeping to t m eest aantrekkelijke  
werkgever volgens V lerick manage
m ent school en Vacature voor VRT

► Trofee voor sportie fs te  b e d r ijf  van de 
Vlaamse Liga van Bedrijfssportbon- 
den voor VRT



Het VRT-aanbod vertrekt 
vanuit de behoeften van 
de mediagebruikers.

KLANTENRELATIES

“ De VRT plaatst de mediage- 
bruiker op de eerste p laa ts" is 
een van de vier VRT-waarden. 
Dagelijks k rijg t de VRT honderden 
vragen via telefoon, brief, e-mail 
o f de klantenm odule van de web
sites. A lle  vragen, opmerkingen en 
klachten van de m ediagebruikers 
worden correct en zo snel moge
lijk  beantwoord. De VRT houdt 
rekening m et de reacties van haar 
m ediagebruikers om haar aanbod 
te verbeteren.

De module op de websites van 
deelnem ende netten bevatte in
2 0 0 9  ook een geactualiseerde 
lijs t van klantenvragen die vaak 
voorkomen. Op d ie m anier kan 
de m ediagebruiker eenvoudig een 
antwoord vinden op zijn  vraag en 
werden m inder vragen gesteld aan 
de omroep.

Een beperkt deel van de klanten- 
reacties zijn k lachten. De VRT 
behandelt ze in overeenstemming 
met het k lachtendecreet. Sinds 
2 0 0 2  rapporteert de VRT jaa rlijks  
aan de Vlaamse overheid over de 
klachten en de afhandeling.

In 2 0 0 9  gingen de meeste klach
ten over
► de programmering, onder 

andere over program m awij- 
zigingen en het t ijd s tip  van 
u itzending;

► de d is trib u tie  van het aanbod;
► de program m a’s, onder andere 

over de houding, taa lfouten en 
de uitspraken van schermge- 
z ichten en radiostem m en, over 
spelform ules en over inhoude
lijke  fouten in de berichtge
ving.

Door de verbeteringen aan de 
k lantenm odule waren er m inder 
klachten dan in 2 0 0 8  om dat sne l
ler werd ingespeeld op problem en.

De Interne A ud it van de Vlaamse 
A dm in is tra tie  (IAVA) beschouwt 
het klachtenbeheerproces van 
de VRT en het daarb ij horende 
inform atiesysteem  als een goed 
voorbeeld voor de andere Vlaamse 
e n tite iten  en departem enten.

Onderhouden van de publieks- 
band en afstemmen zendsche- 
ma’s op de mediagebruiker

Het VRT-aanbod vertrekt vanuit de 
behoeften van de mediagebruikers.
De omroep kent die door marktonder
zoeken, kijk- en waarderingscijfers en 
de reacties van de kijkers en luiste
raars.

De radionetten hanteerden elk een vast programmasche
ma dat gevarieerd was samengesteld en kwalitatief sterk 
was. De profielen van de radionetten bleven complemen
tair aan elkaar. Door aanwezig te zijn op alle relevante 
platformen behaalden de VRT-radionetten een optimaal 
bereik. De evenementen en radio-acties ondersteunden 
ook de band met het publiek.

Netwaarden

Eén bood in 2009 een mix van 
langlopende en nieuwe programma’s. 
De horizontale programmering rond 
zijn informatieprogramma’s, zoals 
Blokken, Man bijt hond, 1000 zonnen, 
Thuis, De laatste show  en De slimste 
mens ter wereld werd verticaal afge
wisseld met nieuwe programma’s. In 
het weekend was er humor op zater
dagavond en fictie op zondagavond. 
Naast de ontwikkeling van nieuwe 
programma’s (zoals Villa Vanthilt en 
Ook getest op mensen) worden indien 
nodig de bestaande programma’s 
bijgestuurd en vernieuwd.

Canvas bood de mediagebruiker in
2009 vaste afspraken voor cultuur 
met programma’s zoals Iets met boe
ken, Strada, Goudvis, Lux en Spraak
makers. Het informatieprogramma 
Phara kreeg een vast uitzenduur (23 
uur). Het sportaanbod had vaste 
afspraken met Extra time en Sporza 
op zondag. Bij belangrijke actuele 
gebeurtenissen kon de mediagebrui
ker terecht bij Canvas en Canvas+. 
Eind 2009 startte Canvas een traject 
voor een lichte aanpassing van zijn 
huisstijl; het resultaat werd begin
2010 zichtbaar.

Omdat de groep van kinderen tot 12 
jaar zo divers is, doet Ketnet regelma
tig onderzoek naar de verschillende 
doelgroepen. Door een horizontale 
programmering aan te houden, kun
nen zowel kinderen als hun ouders 
hiermee rekening houden. Ketnet 
bouwt dagelijks zijn programma
schema gradueel op, startend met 
programma’s voor de jongste kin
deren (met Kaatje van Ketnet) naar 
programma’s voor de oudste kinde
ren. Door voldoende herhalingen te 
bieden van zijn programma’s, kon 
Ketnet zijn doelpubliek nog efficiënter 
bereiken.

Rol voor de mediagebruiker: alert, toonaangevend, 
toegankelijk, geloofwaardig 

Karaktertrekken: nieuwsgierig, volwassen, uitnodigend, 
onafhankelijk 

Centrale waarden: meerwaarde, zelfrealisatie

Rol voor de mediagebruiker: betrokkenheid, regionale 
affiniteit, collectief geheugen, bereikbaar maken/zijn, 
multigenerationaliteit 

Karaktertrekken: warm-menselijk, vertrouwd, ervaren, 
authentiek

Centrale waarden: vertrouwen, veiligheid, zekerheid, 
verbondenheid

Rol voor de mediagebruiken uniek, ontspannend, ex
plorerend, verrassend 

Karaktertrekken: betrokken, met kennis van zaken, 
stijlvol

Centrale waarden: genieten, passie, ontdekken

Rol voor de mediagebruiker: trendspottend, non-confor- 
misme, dynamisch, zichzelf heruitvindend 

Karaktertrekken: vernieuwend, inspirerend, relativerend, 
alert, verrassend 

Centrale waarden: mee zijn, samen anders zijn, geënga
geerd/betrokken

S*
Rol voor de mediagebruiker: ontspannend, engagerend, 

signalerend
Karaktertrekken: genietend, bij de tijd, optimistisch 
Centrale waarden: betrokkenheid, samenhorigheid

JtVP
M  Madlo Vloandrrrn Inmnottonool

Rol voor de mediagebruiker: overzichtelijk nieuws, 
functionele service, informeert over Vlaanderen, we
reldwijd contact 

Karaktertrekken: betrouwbaar, integer, objectief, ver
trouwd

Centrale waarden: band met Vlaanderen: onderhouden 
en opbouwen
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Rol voor de mediagebruiker: infor
meren, cultuur en educatie 

Karaktertrekken: verhalend, optimis
tisch, ongedwongen, verbindend, 
ontspannend 

Centrale waarden: authentiek, res
pectvol, betrouwbaar, herkenbaar, 
open, toegankelijk

■  CANVAS
Rol voor de mediagebruiker: infor

meren, cultuurbeleving, ontdek
ken, kennis van zaken 

Karaktertrekken: alertheid, verras
sende creativiteit, kritische meer
waarde, sterke verhalen 

Centrale waarden: alert, stimuleert, 
eigentijds, ruim, gelaagd, durf

Rol voor de mediagebruiker: infor
meren, pedagogisch verantwoord, 
eigentijds, kwaliteit, ontspannen 

Karaktertrekken: verhalend, optimis
tisch, toekomstgericht, creatief 

Centrale waarden: veilig, speels, 
echt, onder vrienden, fantastisch, 
avontuurlijk

Innovatietrajecten

De belangrijkste innovatietrajecten
van de netten in 2009:
► Eén focuste in 2009 op de pro

ductie door de interne productie
huizen en de Vlaamse creatieve 
sector. Het net programmeerde 
in 2009 20 nieuwe programma’s 
(waarvan 11 Vlaamse), in diverse 
tijdslots en programmagenres, 
zoals Homeless World Cup (reality
-  human interest), Dejaren stil- 
lekes (ontspanning) en Van vlees en 
bloed (tragikomische reeks).

► Radio 2 verhoogde zijn interactie 
met het publiek.
Op Radio2.be werden bijvoorbeeld 
foto’s en filmpjes van luisteraars 
getoond. Enkele evenementen 
kregen een nieuwe invulling, zoals 
De tuindag, die behalve op groen- 
thema’s voortaan ook focust op 
tuininrichting, meubilair, onder
houd en genieten.

► Radio 1 bracht enkele nieuwe pro
gramma’s in zijn uitzendschema, 
zoals Leef lang. Het net werkte 
ook aan nieuwe radio-acties zoals 
De carpooldag en De Kopenha- 
genmissie. Het jinglepakket werd 
vernieuwd. De website bood meer 
streaming- en videobeelden.

Een specia le versie van het w eerbericht werd gem aakt 
naar aan le id ing  van de Week van de Taal en de Taaldag 2 0 0 9 .

Drs. P werd gehu ld igd  op de Taaldag 2 0 0 9

Trendwatching

De behoeften van de mediagebruikers vormen 
het uitgangspunt van het VRT-aanbod. Die kent 
de VRT door kwantitatief en kwalitatief onder
zoek bij de mediagebruiker. Het is belangrijk 
dat de omroep ook de media- en maatschap
pelijke trends kent. De trends worden verkregen 
via trendrapporten en -barometers van interna
tionale trendwatchers.

Enkele gespecialiseerde nieuwsbrieven over de 
nieuwste tv-formats werden onder de mede
werkers verspreid. De VRT organiseerde ook 
infosessies voor de programmamakers over de 
trends in tv-formats. In het najaar was er een 
infosessie om een selectie van Input46 samen te 
bespreken.

Taalgebruik

De VRT heeft veel aandacht voor het Neder
lands. Het taalgebruik in de programma’s en 
op de websites en Teletekst wordt regelmatig 
gecontroleerd en indien nodig bijgestuurd door 
de taaladviseur.

De VRT organiseerde in 2009 voor de tweede 
keer de Week van de Taal. Op alle radio- en tv- 
netten werd aandacht besteed aan de positie en 
toestand van het Nederlands in het onderwijs, 
de media en de maatschappij als geheel. Samen 
met de Nederlandse Taalunie, organiseerde 
de VRT de Taaldag 2009: een symposium met 
als centraal thema ‘Taal en vertrouwen’. De 
Taaltelefoon vierde op de Taaldag haar tiende 
verjaardag en voor het eerst werd de Wablieft- 
prijs (aan De Christelijke en Socialistische 
Mutualiteiten) er uitgereikt.

De VRT speelt een actieve rol als normversprei- 
der in Vlaanderen. Onder meer daarom heeft 
Van Dale Uitgevers de taaladviseur van de VRT 
aangesteld als Vlaams hoofdredacteur van de 
Grote Van Dale.

De taaladviseur beantwoordde in 2009 ruim 
2.800 vragen en reacties van medewerkers en 
mediagebruikers over de woordenschat, de 
grammatica, de spelling, de uitspraak en de stijl 
van onze taal.

VRTtaal.net is de taaladviesbank van de VRT.
De website werd in 2009 door gemiddeld 2.700 
unieke bezoekers per dag geraadpleegd. Het 
aantal pagina’s taalinformatie steeg tot bijna 
24.500. De Taalmail ging in 2009 naar onge
veer 2.300 medewerkers en ongeveer 18.500 
geïnteresseerde taalgebruikers.

46 INPUT (International Public Television) is een jaarlijks festival 
waar openbare omroepen hun beste documentaires, fictie en 
formats presenteren.



Ethische kwaliteit
De VRT-media zorgen ervoor dat ze niet discrimineren en de fundamentele rechten 
en vrijheden van de mens niet schaden. De nieuwsdienst werkt onafhankelijk en 
onpartijdig. De deontologische code en het programmacharter vormen het deonto- 
logisch kader voor de medewerkers.

Diversiteitsbeleid

De diversiteit in de Vlaamse samen
leving moet weerspiegeld zijn in de 
programma’s en in het personeelsbe
leid van de VRT.

Diversiteit komt geïntegreerd aan 
bod in allerlei programma’s. Dat kan 
in een programma als Man bijt hond 
(Eén) maar ook in een programma 
zoals Het leven zoals het is: De ring 
(Eén).

De VRT zette in 2009 haar diversi
teitsbeleid op personeelsvlak voort:

De VRT organiseerde eind 2008 
een vrijwillige en anonieme di- 
versiteitsscan. Begin 2009 werden 
op basis van de resultaten van 
deze registratie streefcijfers voor 
de tewerkstelling voor personen 
met een functiebeperking (tegen 
eind 2011: 1%) en voor personen 
van allochtone origine (2,5%) 
vastgelegd. Een nieuwe vrijwillige 
registratie zal gebeuren in 2010.

► Sinds het najaar kunnen kandida
ten voor een job bij de VRT op de 
jobsite vrijwillig opgeven of ze een 
niet-EU-afkomst of een functiebe
perking hebben. Daardoor heeft de 
VRT een beter zicht op de diversi
teit in de instroom.

► Voor de zesde keer kon mediata- 
lent uit de kansengroepen aan 
de slag bij een stageproject (voor 
redacteur of cameraman) van de 
VRT.

► De Cel Diversiteit motiveerde ook 
scholieren uit de kansengroepen 
voor mediagerichte opleidingen.
In april 2009 werd “een snuffel- 
middag” voor 15 allochtone scho
lieren bij MNM en Studio Brussel 
georganiseerd.
Het project “De wereld aan je  voe
ten” van de Koninklijke Vlaamse 
Ingenieursvereniging wil jongeren 
stimuleren om een technologi
sche of wetenschappelijke hogere 
opleiding te kiezen. De openbare 
omroep werkte in 2009 hier aan
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mee zodat 30 leerlingen konden 
kennismaken met technologische 
jobs bij de VRT.
De VRT werkte in 2009 samen 
met de Beschutte Werkplaats van 
Meise-Bouchout voor de renovatie 
van 3.100 uur filmrollen van Het 
journaal. Tien personen konden 
hiervoor bij de beschutte werk
plaats aan de slag.

► De Cel Diversiteit zorgde voor 
ontmoetingen tussen enerzijds 
programmamakers en anderzijds 
talent in diversiteit en media- 
diversiteit-watchers. Daardoor 
konden contacten en ideeën over 
diversiteit in de programma’s 
uitgewisseld worden, zoals over de 
beeldvorming in het nieuws naar 
aanleiding van verkiezingen. 
Canadese programmamakers en 
diversiteitsexperten kwamen het 
diversiteitsbeleid bij de Canadese 
publieke omroep toelichten aan 
programmamakers.

Onpartijdigheid en waarheids
getrouwheid

De VRT maakt een onderscheid qua 
deontologie tussen de programma’s 
van de nieuwsdienst en de andere 
programma’s.

► Nieuwsprogramma’s

De deontologie van de nieuwsdienst 
blijft gebaseerd op de waarden 
nauwkeurigheid, onpartijdigheid en 
goede trouw. Deze waarden werden 
uitgewerkt in het redactiestatuut 
dat de onafhankelijkheid van de 
nieuwsdienst garandeert. Journalisten 
hebben bijvoorbeeld het recht om 
opdrachten te weigeren die ingaan 
tegen hun professionele overtuiging. 
De richtlijnen van het redactiestatuut 
worden sinds eind 2006 uitgewerkt in 
een deontologisch zakboekje.

In 2009 werd de deontologische 
adviesraad van de VRT-nieuwsdienst 
opnieuw verkozen en samengesteld. 
De verkiezing gebeurde voor het

eerst volgens een nieuw systeem dat aangepast is aan de 
structuur van de eengemaakte redactie (radio, televisie en 
online samen). De nieuwe adviesraad telt 11 leden.

De deontologische adviesraad werkte in 2009 een kader 
uit over “journalistiek en commercie” en over formulerin
gen in verband met zelfmoord, mensen die illegaal in het 
land zijn, en andere onderwerpen. Die adviezen werden 
aan alle medewerkers van VRT-Nieuws meegedeeld.

In december 2009 werd de VRT-nieuwsdienst (voor het 
eerst in zijn bestaan) geconfronteerd met een gegrond 
verklaarde klacht bij de Raad voor de Journalistiek47. Die 
klacht ging over het gebruik van een verborgen camera 
bij het programma Volt (Eén). De deontologische advies
raad overlegde over de klacht met de hoofdredactie van 
VRT-Nieuws. Daaruit vloeiden nieuwe richtlijnen over het 
gebruik van een verborgen camera in programma’s van de 
nieuwsdienst.

De deontologische adviesraad verspreidde in 2009 onder 
de medewerkers van de nieuwsdienst tips inzake verant
woordelijke journalistiek. De aanbevelingen van de Raad 
voor de Journalistiek inzake de identificatie van daders en 
slachtoffers in een gerechtelijke context werden omgezet 
in aanbevelingen en gecommuniceerd.

Eind 2009 werd een project gestart om alle journalisten 
een basisopleiding deontologie te geven.

► De andere programma’s

De VRT keurde eind 2009 een programmacharter goed. 
Dat charter past in het integriteits- en kwaliteitsbeleid van 
de omroep en bevat de deontologische richtlijnen voor 
alle programma’s, uitgezonderd de programma’s van de 
nieuwsdienst.

Het programmacharter bepaalt de verantwoordelijkheden 
met betrekking tot deontologie van de programmamakers, 
hun leidinggevenden en van degenen die beslissen over 
de uitzendingen. Tegelijk verduidelijkt het hun rechten 
met betrekking tot onder meer de redactionele onafhan
kelijkheid.

Het programmacharter geldt voor alle programma’s en 
multimediadiensten op alle media (radio, tv, internet en 
mobiele toepassingen), en dat zowel voor interne produc
ties als voor programma’s van externe productiehuizen en 
aankoop.

47 De VRT is lid van de Vlaamse Raad voor de Journalistiek sinds 2003.



[J888
Het charter bevat richtlijnen voor wat 
de VRT uitzendt en voor de manier 
waarop de omroep zijn programma’s 
produceert. Het is opgebouwd rond 
zeven thema’s:
► Creatief en verantwoordelijk;
► Integer en onafhankelijk;
► Maatschappelijk relevant en pluri

form;
► Gehecht aan waarheid en verant

woording;
► Fair en met respect;
► Aandacht voor de gevoeligheden 

van het publiek;
► Open en eerlijk.

Om het charter effectief toe te passen 
stelde de VRT een kwaliteitsbeheer
der aan en besliste ze om in 2010 
een programmacharterraad en een 
beroepscommissie op te richten. De 
kwaliteitsbeheerder is de permanente 
adviseur voor deontologie en speelt 
een centrale rol bij bemiddeling en 
behandeling van klachten. Hij is voor 
alle medewerkers en externe produc
tiehuizen het unieke aanspreekpunt 
voor deontologische vragen, proble
men en klachten. De programma
charterraad zal in 2010 representatief 
worden samengesteld en krijgt een 
cruciale rol bij adviezen en klachten. 
De beroepscommissie zal samenko
men wanneer, na een uitspraak van 
de programmacharterraad, onenig
heid blijft bestaan.

De VRT wil met het programmachar- 
ter, de kwaliteitsbeheerder en de 
programmacharterraad deontologi
sche vragen en problemen preventief 
en pro-actief aanpakken en zo de 
kwaliteit van haar programma’s en 
multimediadiensten nog verhogen.
Het invoeren van het programmachar- 
ter biedt aan de programmamakers 
meer zekerheid en bescherming bij de 
uitvoering van hun taken.

Aandacht voor slechthorenden 
en slechtzienden

Slechthorenden
In 2009 ondertitelde de VRT ongeveer 
5.365 uur van haar Nederlandstalige 
tv-programma’s via teletekstondertite- 
ling. Daardoor was 73,62% van alle 
Nederlandstalige tv-programma’s op 
Eén, Ketnet en Canvas toegankelijk 
voor slechthorenden.

Enkele nieuwe initiatieven inzake 
ondertiteling in 2009:
► De rode loper (Eén), Vranckx (Can

vas), Studio 1 (Eén) op zondag, 
Extra time (Canvas) en het 22 
uur-slot op Eén (indien voorbe-

reidbaar) werden ondertiteld. De 
techniek van live-ondertiteling met 
delay (of antennevertraging) werd 
toegepast voor Villa Vanthilt (Eén) 
en Peter Live! (Eén).

► Extra inspanningen werden gele
verd voor de verkiezingsprogram
ma’s De stemming 09  (Eén), Het 
groot debat 09 (Eén), De verkie
zingsshow (Eén) en het slotdebat.

► Voor 1000 zonnen (Eén) werd een 
nieuwe ondertitelingsmethode ge
test: ondertitels worden niet meer 
gebrand in de beelden maar via 
de multikanaalseindregie gegeven. 
Dat betekent tijdswinst in de as
semblage.

► Teletekstondertiteling werd ook 
beschikbaar voor het aanbod- 
op-aanvraag (Net Gemist en Ooit 
Gemist) en voor alle tv-program- 
ma’s die door de kijker digitaal 
opgeslagen kunnen worden.

Vanaf 1 april kregen kinderen de kans 
om op een speelse manier de wereld 
van de Vlaamse Gebarentaal te 
ontdekken. Op de website van Kaatje 
werden meer dan 170 woorden uit 
de leefwereld van kinderen getolkt in 
Vlaamse Gebarentaal48.

Slechtzienden
De beheersovereenkomst 2007-2011 
bepaalt dat de VRT moet onderzoeken 
in welke mate zij haar televisiepro
gramma’s op een gebruiksvriendelijke 
manier toegankelijk kan maken voor 
slechtzienden. Indien uit onderzoek 
zou blijken dat een en ander finan
cieel, operationeel en technisch 
haalbaar is, worden de eerste expe
rimenten hierover opgestart. De VRT 
beëindigde in 2009 onderzoek rond 
gesproken ondertiteling en audiodes- 
criptie (beschrijving van situaties en 
acties).

Voor gesproken ondertiteling is het 
mogelijk om via een teletekstpagina 
het ondertitelingsignaal te versprei
den. De gebruiker heeft dan wel een 
settopbox nodig om dat signaal om 
te zetten naar spraak (audio). Na 
onderzoek bleek dat Komfa het meest 
geschikte platform is. De overheid zal 
samen met de distributeurs moeten 
bekijken hoe de gebruiker een settop
box kan aanschaffen.

Audiodescriptie is vooral geschikt 
voor Actieprogramma's. In de praktijk 
moet de VRT daarvoor haar multika- 
naals-eindregie aanpassen en moeten 
alle producties extra beschrijvingen

Door Kaatje.be  
kunnen kinderen  
een basiskennis  
gebarentaal leren.

toevoegen aan de dialogen. Dat betekent extra investe
ringen voor de omroep. Tegelijk moeten de distributeurs 
er voor zorgen dat ze een afzonderlijk audiosignaal ter 
beschikking kunnen stellen in de settopbox voor digitale 
tv. De EBU zal hiervoor een voorstel formuleren met 
betrekking tot de te hanteren normen. De overheid zal 
gesprekken moeten aangaan met de distributeurs over de 
extra signalen.

Aandacht voor het w elzijn van kinderen en 
jongeren

Jongeren worden door de VRT in de eerste plaats aange
sproken door Studio Brussel, kinderen door Ketnet. Maar 
ook de andere netten hadden in 2009 aandacht voor 
kinderen en jongeren, zoals Peeters & Pichal (Radio 1), De 
madammen (Radio 2) en Klara4kids.

Op VRT-tv worden de kijkers gewaarschuwd als een 
programma wordt uitgezonden met expliciete erotische 
of gewelddadige beelden of suggestief taalgebruik. Dat 
gebeurt aan de hand van een uitgesproken standaardzin 
door de omroeper en door een 16+-icoon.

Ketnet richt zich specifiek op kinderen en jongeren.
Het net gaat op een veilige manier om met gevoelens 
en emoties. Het schermt kinderen af van commerciële 
invloeden en seksueel geladen of gewelddadige beelden. 
Ketnet gaat geen maatschappelijke onderwerpen uit 
de weg maar brengt ze realistisch en respectvol. Ketnet 
had met verschillende reportages in Karrewiet in 2009 
aandacht voor de twintigste verjaardag van het Kinder- 
rechtenverdrag. Op Ketnet.be kunnen kinderen informatie 
over verschillende thema’s terugvinden. In 2009 gaf de 
website bijvoorbeeld dossiers over veilig internet, Child 
Focus, kinderrechten, Olympische Spelen, enzovoort.

Junior Eurosong (Eén) gaf kansen aan jong muziekta- 
lent uit Vlaanderen. De VRT begeleidde de kinderen en 
jongeren daarbij deskundig en intensief. Thuis (Eén) had 
enkele verhaallijnen waarin jongeren centraal stonden. 
Man bijt hond (Eén) had een rubriek waarbij kinderen 
naar kunst keken.

Studio Brussel houdt als jongerenzender rekening met de 
leefwereld van de jongeren. Studiobrussel.be is belang
rijk voor Studio Brussel omdat het aanbod in de nieuwe 
media aansluit op het mediagebruik van jongeren.

Bij alle radio- en tv-opnames wordt rekening gehouden 
met de wetgeving over kinderarbeid en worden kinderen 
begeleid. Het welzijn van kinderen en jongeren staat bij 
de productie steeds voorop. Er wordt op toegezien dat 
kinderen nooit “te kijk” worden gezet en in hun waardig
heid kunnen blijven. De VRT vraagt ook steeds de toe
stemming van ouders en kinderen voor opnames waaraan 
kinderen meedoen. De ouders moeten ook het formulier 
Regularisering kinderarbeid invullen en ondertekenen.

8 Opgesteld in samenwerking met Fevlado 
(Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties).
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Operationele kwaliteit
De beheersovereenkomst 2 007 -2011  definieert operationele kwaliteit als “de mate 
waarin het aanbod op een effectieve en efficiënte wijze tot stand komt”.

Operationele kw aliteit tv, radio 
en internet

In 2008 onderzocht de VRT hoe zij 
zich moet ontwikkelen als een ef
ficiënt productiehuis. Dat resulteerde 
in een productiestrategie voor 2009- 
2011.

In 2009 werden nieuwe projecten 
opgestart die de interne werking en 
de operationele kwaliteit moeten 
verbeteren:

► Design-to-value
of waarde(n)gericht programmeren

Design-to-value is het afstemmen 
van het budget en de productionele 
contouren van een programma op de 
waarde die dat programma heeft voor 
de VRT en voor het Vlaamse publiek. 
Daarbij wordt vertrokken vanuit het 
doel dat de VRT met het programma 
wil bereiken. De VRT wil op die 
manier haar beschikbare middelen 
zo efficiënt en effectief (daar waar ze 
het meeste waarde creëren) mogelijk 
inzetten.
Daarom moet die waarde voor de VRT 
en voor het Vlaamse publiek goed 
ingeschat kunnen worden. Vervolgens 
worden deze parameters omgezet in 
een budget. In 2009 werd daarvoor 
een indicatief strategisch model 
ontwikkeld (strategisch omdat het 
naast productionele ook strategische 
parameters bevat; en indicatief omdat 
het inspirerend en niet bindend is).
Op deze manier is het mogelijk een 
richtprijs voor de programma’s in het 
uitzendschema te maken.

► Planningstool
Tot dusver werd de planningstool 
Quintiq voornamelijk gebruikt voor 
de planning van het inzetten van 
technici en technische middelen. In 
2009 werd een model toegevoegd 
om ook programmapersoneel mee te 
kunnen plannen. Quintiq werkt over 
de verschillende interne productiehui
zen heen. Daardoor kan centraal een 
capaciteitsplanning op lange termijn 
gebeuren.

Besturingssysteem
Het intern productiehuis wil nog 
efficiënter werken door de productie- 
planning op een ruimere horizon (3 
jaar) te gaan doen, door het bestel
proces transparanter te maken en de 
informatie-uitwisseling te verbeteren. 
Daarom startte de VRT in 2009 met 
het uitwerken van ERP III (Enterprice 
Resource Planning) dat de financi- 
ele processen in kaart brengt in een 
nieuw besturingssysteem.

De VRT hield ook vast aan het 
GAPP-overleg (Globaal Aanbod- en 
Productie-Plan). Dat overleg optima
liseert het check-and-balance-model 
waarop de organisatie gebaseerd is. 
Aanpassingen in het uitzendschema 
kunnen zo op een gevalideerde wijze 
verlopen. Telkens als er een schema- 
wijziging voorgesteld wordt, gebeurt 
er een impactanalyse (eigen pro
ductie, externe productie, voorraad 
en programma-aankoop) en wordt 
die door de verschillende directies 
gevalideerd.

Opleiding en ontwikkeling

In 2009 kregen 73% van alle VRT- 
medewerkers minstens één oplei
ding. Die waren er in verschillende 
expertisedomeinen, zoals journalis
tiek, conceptontwikkeling, creativiteit, 
productie van tv- en radioprogram
ma’s, mediatechniek en -technologie, 
veiligheid en preventie, beleidsonder
steuning en persoonlijke en manage
mentontwikkeling.

Alle medewerkers konden op de 
themadag “VOX” deelnemen aan ver
schillende activiteiten met betrekking 
tot de “stem”, zoals sessies rond into
natie, stemhygiëne en presentatie- en 
overtuigingstechnieken. Tijdens een 
introductiecursus “Mediatechniek” 
kregen medewerkers meer informatie 
over de distributieplatformen en de 
werkstromen voor de productie van 
radio- en tv-programma’s, internet- 
content en mobiele toepassingen. De 
persoonlijke en managementontwik- 
kelingstrajecten werden afgestemd 
op de veranderende bedrijfscontext. 
Nieuwe medewerkers maakten kennis 
met de verschillende productieproces
sen van de VRT. Daarnaast ging er 
extra aandacht naar veilig werken bij 
producties.

In 2009 ging er nog meer aandacht 
naar leerinitiatieven op maat van spe
cifieke teams. Zo waren er leertrajec
ten rond creatief denken, brainstorm- 
technieken en conceptontwikkeling en 
werden er verschillende sessies over 
veranderende rollen en verantwoorde
lijkheden georganiseerd.

Naast deze formele initiatieven waren 
er in 2009 ook informele ontwik- 
kelingsinitiatieven op de werkvloer, 
zoals coaching en mentoring. 
Medewerkers die een rol als mentor 
of coach opnamen, werden door de 
dienst Opleiding & Ontwikkeling 
ondersteund in hun opdracht aan de 
hand van concrete opleidingstrajec
ten, werkmethodieken en intervisie
mogelijkheden.





1.Jaarrekening 2009
Jaarverslag 2009
Evaluatie 2 0 0 9

De VRT behaalde in 2009 met de 
inzet van al haar medewerkers de 
doelstellingen uit de Beheersover
eenkomst 2007-2011.Die beheers
overeenkomst geeft aan dat de VRT 
moet opteren voor optimale kwaliteit, 
bereik en diversiteit.

Inzake kwaliteit ontwikkelde de open
bare omroep in 2009 een waarde- 
ringsmonitor. Die meet sinds oktober 
2009 de relevantie en de efficiëntie 
van de openbare omroep aan de 
hand van een onderzoekspanel van 
mediagebruikers. De eerste praktische 
resultaten zullen in 2010 beschikbaar 
zijn.
De beheersovereenkomst stelt dat de 
VRT met haar radio- en tv-aanbod zo 
veel mogelijk Vlamingen moet berei
ken. De omroep realiseert die openba
re opdracht door een kwalitatief sterk 
aanbod te maken en dat te brengen 
op alle relevante mediaplatformen. 
Om ook een optimale diversiteit in 
het aanbod te verzekeren zet de VRT 
sterk geprofileerde maar complemen
taire netten in.

Het VRT-radio-aanbod behield in 
2009 zijn leidende rol. De VRT is zich 
echter bewust van de kwalitatieve 
sterkte van de commerciële zenders. 
Het marktaandeel van MNM nam in 
2009 af, maar het weekbereik van 
alle VRT-radionetten samen bleef 
op ongeveer hetzelfde niveau als de 
voorbije jaren. Radio 1 focuste als 
open net op het (sport)nieuws. Radio 
2 behield zijn regionale invalshoek. 
Studio Brussel besteedde in hoofd
zaak aandacht aan de jongerencul
tuur en -muziek. Klara-radio bleef de

cultuurzender van de VRT met extra 
aandacht voor klassieke muziek.

De VRT-tv-netten realiseerden in 2009 
de beste resultaten sinds 1989. Door 
het digitaal aanbod kan de omroep 
zijn opdracht bovendien nog beter re
aliseren. Canvas, Ketnet en Eén moe
ten dankzij de extra digitale stromen 
(Canvas+, Ketnet+ en Eén+) immers 
minder hun vaste programma
schema’s onderbreken. De mediage
bruikers worden op die manier beter 
bediend. Het verrijkt aanbod sloot in 
2009 wel nauw aan bij het aanbod 
op de moedernetten. Ook met het 
aanbod-op-aanvraag (Net Gemist en 
Ooit Gemist) werd ingespeeld op een 
behoefte van de mediagebruiker, na
melijk om te kunnen kijken naar een 
programma op een moment dat hij 
dat zelf bepaalt. Eén bood een aanbod 
voor een breed publiek met aandacht 
voor alle openbare omroepdomeinen. 
Canvas bracht programma’s voor de 
meerwaardezoekers. Ketnet tenslotte 
zorgde voor een gevarieerd, veilig en 
kwaliteitsvol kinderaanbod.

In 2009 versterkte de VRT ook haar 
online-aanbod. Verschillende websites 
van netten, zoals Eén.be en Studio- 
Brussel.be, werden vernieuwd. Alle 
sites boden meer achtergrondinfor
matie bij de programma’s en waar 
relevant werd stap voor stap ook het 
audio- en video-aanbod uitgebreid.
De themasites Deredactie.be en 
Sporza.be werden grondig herwerkt 
met onder andere een videozone 
waarin respectievelijk het nieuws- en 
sportaanbod werd gebundeld.

Het medialandschap in Vlaanderen is volop in ontwik
keling. De openbare omroep wil er echter alles aan 
doen om ook in de toekomst toonaangevend te blijven. 
Dit in het belang van alle Vlamingen en de Vlaamse 
samenleving.

Financieel verslag

De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergade
ring voor de aangehechte jaarrekening van de Vlaamse 
Radio- en Televisieomroeporganisatie, naamloze ven
nootschap van publiek recht, goed te keuren.

In een intérim-rapport aan de Vlaamse Regering werd 
aangetoond dat de VRT bezig is een efficiëntere en 
meer performante organisatie op te zetten, maar dat 
door tegenvallende opbrengsten een aanzienlijk struc
tureel tekort blijft. Om dit structureel tekort te helpen 
aanzuiveren heeft de Vlaamse Regering daarom beslo
ten de volgende jaren een belangrijke financiële injectie 
te doen (ten belope van 35 miljoen euro). De beheers
overeenkomst 2007-2011 voorzag in jaarlijkse stortin
gen aan het pensioenfonds statutairen van 19,212 mil
joen euro. In het addendum beheersovereenkomst dd 
25 juni 2008 werden deze stortingen voor de periode 
2008-2011 verhoogd tot 33,712 miljoen euro. In deze 
overeenkomst werd eveneens bepaald dat de VRT voor 
deze periode geen patronale bijdrage ten laste moet 
nemen. De Vlaamse Regering heeft inmiddels beslist 
om in het kader van de bezuinigingsmaatregelen deze 
regeling niet te handhaven voor de 2010-2011.

Het boekjaar 2009 wordt afgesloten met een verlies van
678.727,94 euro. De financiële performantiemaatstaven 
opgelegd in de beheersovereenkomst artikel 41 werden 
nageleefd. De solvabiliteitsratio bedraagt bij het afslui
ten van het boekjaar 51,15%.



Onderzoek en ontwikkeling

Het Mediadecreet bepaalt in artikel 
6, §2 dat de VRT de technologische 
ontwikkelingen “op de voet volgt, 
zodat hij zijn programma’s, als dat 
nodig en wenselijk is, ook via nieuwe 
mediatoepassingen aan zijn kijkers en 
luisteraars kan aanbieden”. Onder
zoek & Innovatie wordt in de VRT- 
beheersovereenkomst (artikel 1 en 
18) beschreven als een toegevoegde 
opdracht; de VRT sloot daarover op 
24 april 2007 een specifieke overeen
komst Onderzoek en Innovatie met de 
Vlaamse Gemeenschap. De uitvoering 
van die opdracht werd toevertrouwd 
aan VRT-medialab, dat is de afde
ling van de VRT die technologisch 
onderzoek verricht over en voor de 
mediasector. De onderzoeksafdeling 
rapporteert regelmatig en onderhoudt 
een website met achtergrondinfor
matie over de lopende projecten. Een 
stuurgroep met vertegenwoordigers 
van de Vlaamse mediasector, de 
academische wereld en de overheid, 
ziet toe op de correcte uitvoering van 
de opdracht.

In 2009 werkte het VRT-medialab 
aan verschillende onderzoeksprojec
ten over media. Sommige van deze 
projecten bieden nieuwe mogelijk
heden voor de mediasector. Enkele 
lopen in samenwerking met partners 
uit de mediasector, zoals het project 
Vlaanderen in Beeld. Het project 
Vlaanderen in Beeld zet een proof of 
concept platform op voor de distri
butie en toegang tot gearchiveerde 
content van de Vlaamse omroepen, en 
voert onderzoek uit naar praktische 
oplossingen voor het uitwisselen van 
metadata, selectie van formaten en 
internetdistributie. Het VRT-medialab 
gaf ook 4 technische seminaries in 
het kader van MediaNet Vlaanderen. 
Verschillende internationale organisa
ties hadden interesse in de werkzaam
heden. Medewerkers schreven 21 
wetenschappelijke publicaties.

Een aantal projecten werden in 2009 
afgesloten, waaronder Geisha. Dat 
project onderzocht de introductie 
van nieuwe technologische compo
nenten bij het ontwerpen van een 
centrale media-infrastructuur voor 
Hoge Definitie productie. Er werd ook 
bestudeerd hoe workflows en integra
ties tussen de verschillende systemen 
van een media productie architectuur 
flexibeler kunnen worden opgezet. In

het project BOM-Vlaanderen werden 
verschillende archiveringsscenario’s 
voor multimediale data onderzocht 
met het oog op het beschermen en 
beschikbaar maken van waardevol 
erfgoedmateriaal, bvb. de digitalise
ring van film- en tape-archieven. Ook 
het project CUPID werd afgerond, 
waarin innovatieve oplossingen ont
wikkeld werden om culturele content 
te aggregeren, categoriseren, persona- 
liseren en distribueren.

De expertise van het VRT-medialab 
lag ook mee ten grondslag van 
enkele concrete realisaties zoals de 
vervanging van de LAN backbone, 
het gebruik van toepassingen voor 
kwaliteitscontrole van mediabestan- 
den binnen operationele afdelingen, 
een beter schaalbaar serverpark voor 
internettoepassingen, formaten en 
technieken voor de digitalisering van 
film, een gefaseerd stappenplan voor 
invoer van HD en realisatie van de 
eerste fase naar een volledige geïnte
greerde HD productiearchitectuur.

Financiële instrumenten

Gezien het belang van de aankopen 
in vreemde deviezen (USD en GBP) 
en de noodzaak om de aankoop- en 
projectbudgetten efficiënt te kunnen 
plannen, worden jaarlijks valuta- 
optiecontracten afgesloten die de on
derneming maximaal indekken tegen 
wisselkoersrisico’s op de schulden in 
vreemde deviezen over een periode 
van 1 jaar. De totale waarde van de 
hedgingcontracten op 31 december 
2009 bedraagt 2,4 miljoen euro.

Risico’s

De uitvoering van de openbare om- 
roepopdracht wordt geregeld via een 
systeem van gemengde financiering. 
In de beheersovereenkomst is voor
zien dat de verhouding overheidsdo
tatie/eigen opbrengsten zal moeten 
evolueren van 68%/32% in 2007 
naar 62%/38% in 2011, dit binnen 
de krijtlijnen van een door de Raad

van Bestuur vastgelegd kader voor de 
merchandising en nevenactiviteiten. 
De eigen middelen en in het bijzonder 
de advertentie-inkomsten zullen even
wel verder onder druk komen te staan 
ingevolge de economische crisis.

Gebeurtenissen na het einde van het 
boekjaar

Op 25 januari 2010 werden de 
overblijvende 4.561 aandelen van de 
NV Norkring België verkocht aan de 
Participatie Maatschappij Vlaanderen 
aan de resterende boekwaarde.

In het kader van de bezuinigings
maatregelen van de Vlaamse Regering 
werden aan de VRT dwingende doel
stellingen opgelegd met betrekking 
tot het bereiken van een financieel 
evenwicht. De te nemen maatregelen 
hebben geen invloed op de financiële 
rapportering per 31 december 2009.

Resultaatverwerking

Het boekjaar 2009 wordt afgesloten 
met een verlies van 678.727,94 euro.

De Raad van Bestuur stelt aan de 
Algemene vergadering voor het 
resultaat te verwerken door een 
toevoeging van 11.499,46 euro aan 
het reservefonds publieke opdracht 
en een bedrag van 811.649,29 euro 
over te boeken naar een beschikbare 
reserve O&I.

De Raad van Bestuur stelt aan de 
Algemene vergadering voor om een 
verlies van 1.501.876,69 euro over te 
dragen naar het volgend boekjaar.

De financiële resultaten 2007-2009 
vallen binnen de vastgestelde financi- 
ele krijtlijnen van de beheersovereen
komst 2007-2011. Op basis van deze 
vaststellingen is de Raad van Bestuur 
van mening dat de continuïteit van de 
onderneming gewaarborgd is.

Brussel, 15 maart 2010

Luc Van Oen Brande
Voorzitter Raad van Bestuur VRT

S0NAR CONSULT bvba
Gedelegeerd bestuurder, 
Vertegenwoordigd door 
Piet Van Roe, zaakvoerder



VOL 2.1. BALANS NA WINSTVERDELING
ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar
VASTE ACTIVA 20/28 123.034.118 137.004.698

Immateriële vaste activa 5.2 21 3.634.569 2.596.006

Materiële vaste activa 5.3 22/27 107.254.374 122.263.517

Terreinen en gebouwen 22 53.115.083 62.678.393
Installaties, machines en uitrusting 23 45.506.520 51.977.911
Meubilair en rollend materieel 24 7.829.901 7.548.908
Overige materiële vaste activa 26 57.570 57.570
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 745.300 735

Financiële vaste activa 5.4/5.5.1 28 12.145.175 12.145.175

Verbonden ondernemingen 5.14 280/1 12.067.336 12.067.336
Deelnemingen 280 12.067.336 12.067.336

Andere financiële vaste activa 284/8 77.839 77.839
Aandelen 284 77.839 77.839

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 234.540.484 229.610.188

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 94.815.664 94.885.756

Voorraden 30/36 94.815.664 94.885.756
Grond- en hulpstoffen 30/31 55.990.229 56.618.017

Goederen in bewerking 32 28.384.559 26.194.933
Gereed product 33 6.464.486 7.672.255
Handelsgoederen 34 9005 15.741
Vooruitbetalingen 36 3.967.385 4.384.810

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 111.276.143 124.062.160

Handelsvorderingen 40 36.825.714 41.843.172
Overige vorderingen 41 74.450.429 82.218.988

Geldbeleggingen 5.5.1/5.6 50/53 4.559.836

Overige beleggingen 51/53 4.559.836
Liquide middelen 54/58 18.723.399 7.611.114

Overlopende rekeningen 5.6 490/1 5.165.442 3.051.158

I TOTAAL DER ACTIVA 20/58 357.574.602 366.614.886

VOL 2.2 BALANS NA WINSTVERDELING
PASSIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

1 EIGEN VERMOGEN 10/15 182.890.928 185.073.426

Kapitaal 5.7 10 137.509.337 137.509.337

Geplaatst kapitaal 100 137.509.337 137.509.337
Reserves 13 49.167.818 48.344.669

Wettelijke reserve 130 948.884 948.884

Beschikbare reserves 133 48.218.934 47.395.785

Overgedragen winst (verlies) (+)/(-) 14 -7.321.806 -5.819.929

Kapitaalsubsidies 15 3.535.579 5.039.349

1 VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 9.401.214 12.314.797

Voorzieningen voor risico’s en kosten 160/5 9.401.214 12.314.797

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 4.317.000 2.528.000

Overige risico’s en kosten 5.8 163/5 5.084.214 9.786.797
1 SCHULDEN 17/49 165.282.460 169.226.663

Schulden op meer dan één jaar 5.9 17 119 119

Overige schulden 178/9 119 119
Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 153.851.988 165.935.959

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 5.9 42 40.283

Handelsschulden 44 94.156.136 108.947.037

Leveranciers 440/4 94.156.136 108.947.037

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 5.9 45 59.433.897 56.667.353
Belastingen 450/3 25.136.596 21.972.961
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 34.297.301 34.694.392

Overige schulden 47/48 261.955 281.286

Overlopende rekeningen 5.9 492/3 11.430.353 3.290.585

1 TOTAAL DER PASSIVA 10/49 357.574.602 366.614.886



VOL 3 RESULTATENREKENING
Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Bedrijfsopbrengsten 70/74 450.459.024 449.248.955
Omzet 5.10 70 436.738.299 441.142.679
Toename (afname) in de voorraad goederen in bewerking
en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (+ )/(-) 71 981.858 -7.525.988
Andere bedrijfsopbrengsten 5.10 74 12.738.867 15.632.265

Bedrijfskosten 60/64 453.957.038 458.190.728
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 26.668.718 40.823.518

Aankopen 600/8 25.719.029 49.563.204
Afname (toename) van de voorraad (+)/(-) 609 949.689 -8.739.686

Diensten en diverse goederen 61 222.853.204 218.683.255
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+ )/(-) 5.10 62 180.903.003 177.383.475
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op
immateriële en materiële vaste activa 630 23.574.436 22.289.008
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en
handelsvorderingen - Toevoegingen (terugnemingen) (+ )/(-) 631/4 -319.905 86.428
Voorzieningen voor risico's en kosten - Toevoegingen (bestedingen en
terugnemingen) (+ )/(-) 5.10 635/7 -2.913.583 -3.226.889
Andere bedrijfskosten 5.10 640/8 3.191.165 2.151.933

Bedrijfswinst(verlies) (+)/(-) 9901 -3.498.014 -8.941.773
Financiële opbrengsten 75 2.937.130 3.553.446

Opbrengsten u it financiële vaste activa 750 636.753 675.000
Opbrengsten u it vlottende activa 751 145.070 851.458
Andere financiële opbrengsten 5.11 752/9 2.155.307 2.026.988

Financiële kosten 5.11 65 117.844 655.493
Kosten van schulden 650 525 8.041
Andere financiële kosten 652/9 117.319 647.452

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting (+)/(-) 9902 -678.728 -6.043.820
Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting(+)/(-) 9903 -678.728 -6.043.820
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-) 9904 -678.728 -6.043.820
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-) 9905 -678.728 -6.043.820

VOL 4 RESULTAATVERWERKING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Te bestemmen winst(verlies)saldo (+)/(-) 9906 -6.498.657 -9.979.833
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+ )/(-) (9905) -678.728 -6.043.820
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+ )/(-) 14P -5.819.929 -3.936.013

Onttrekking aan het eigen vermogen 791/2 4.159.904
aan de reserves 792 4.159.904

Toevoeging aan het eigen vermogen 691/2 823.149
aan de overige reserves 6921 823.149

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-) (14) -7.321.806 -5.819.929

VOL 5.2.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN
Codes Boekjaar

fï

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 
Overdrachten en buitengebruikstellingen

8052P

8022
8032

xxxxxxxxxxxx

3.078.006
13.927

14.820.459

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8052 17.884.538
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8122P xxxxxxxxxxxx 12.224.453
Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt 8072 2.038.298
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 8102 12.782

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8122 14.249.969
NETT0B0EKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR 211 3.634.569



VOL 5 .3 .1  TER R EIN EN  EN GEBOUW EN
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191P xxxxxxxxxxxx 144.727.259
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8161 1.875.231
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8171 18.713.134

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8191 127.889.356
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8321P xxxxxxxxxxxxx 82.048.866

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8271 3.394.056
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstelling 8301 10.668.649

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8321 74.774.273
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (22) 53.115.083

VOL 5.3.2. INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
Codes Boekjaar Vorig boekjaar ■

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192P xxxxxxxxxxxxx 189.756.083
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8162 17.645.260
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8172 37.629.914
Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8182 -313.011

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8192 169.458.418 _____________
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8322P xxxxxxxxxxxxx 137.778.172

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8272 14.235.564
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstelling 8302 27.752.505
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-) 8312 -309.333

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8322 123.951.898
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (23) 45.506.520

VOL 5.3.3. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193P xxxxxxxxxxxxx 50.566.215

Mutaties tijdens het boekjaar
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8163 4.256.358
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8173 1.777.693
Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8183 -49.882

I Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8193 52.994.998 1
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8323P xxxxxxxxxxxxx 43.017.307

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8273 3.902.840
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstelling 8303 1.705.168
Overgeboekt van een post naar een andere {+)/(-) 8313 -49.882

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8323 45.165.097
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (24) 7.829.901

VOL 5.3.5. OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA
Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8195P xxxxxxxxxxxxx 2.494.398

Mutaties tijdens het boekjaar
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8175 1.454.557
Overboeking van een post naar een andere (+)/(-) 8185 362.893

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8195 1.402.734
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8325P xxxxxxxxxxxxx 2.436.827

Mutaties tijdens het boekjaar
Geboekt 8275 3.678
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstelling 8305 1.454.557
Overgeboekt van een post naar een andere (+ )/(-) 8315 359.216

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar 8325 1.345.164
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (26) 57.570

#



VOL 5.3.6 ACTIVA IN AANBOUW EN VOORUITBETALINGEN
Codes Boekjaar Vorig boekjaar ■

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8196P xxxxxxxxxxxxx 735
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8166 744.565
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8196 745.300
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (27) 745.300

VOL 5.4.1. STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
VERBONDEN ONDERNEMINGEN-DEELNEMINGEN EN AANDELEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar ■
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8391P xxxxxxxxxxxxx 12.067.336
Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa 8361 20.062.000
Overdrachten en buitengebruikstellingen 8371 15.502.164
Overboeking van een post naar een andere (+ )/(-) 8381 -4.559.836

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8391 12.067.336
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (280) 12.067.336

STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
ANDERE ONDERNEMINGEN-DEELNEMINGEN EN AANDELEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar ■
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar 8393P xxxxxxxxxxxxx 77.839
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR (284) 77.839 _ J

VOL 5.5.1.INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN AANGEHOUDEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN
Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa), alsmede de andere 
ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10%van het 
geplaatste kapitaal.
NAAM, volledig adres van de ZETEL 
en zo het een onderneming 
naar Belgisch recht betreft, 
het ONDERNEMINGSNUMMER

Aangehou
rechts

Aantal

den maatsc 
treeks

%

happelijke rechten 
Dochters

%

Gegevens ge 
Jaarrekening per

)ut uit de laat 
Muntcode

st beschikbare jaarrekening 
Eigen vermogen j Nettoresultaat 

(+) of (-)
(in eenheden)

Vlaamse Audiovisuele Regie NV 
Tollaan 1 0 7 , bus b3 
1932 Sint-Stevens-Woluwe 
België
0441.331.984 
Gewone aandelen cat B 9000 90,00 0,00

31/12/2008 EUR 5.016.461 753.581

VOL 5.6 OVERIGE GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)
OVERIGE GELDBELEGGINGEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Aandelen 51 4.559.836
Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag 8681 4.559.836
OVERLOPENDE REKENINGEN
Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Voorafbetaalde kosten 
Voorafbetaalde huurgelden 
Nog te ontvangen diverse

VOL 5.7. STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Boekjaar
4.580.038

126.592
458.812

STAAT VAN HET KAPITAAL Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Maatschappelijk kapitaal

Geplaatst kapitaal per einde van het vorige boekjaar 100P 
Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar (100)

xxxxxxxxxxx
137.509.337

137.509.337

Codes Bedragen Aantal aandelen
Samenstelling van het kapitaal

Soorten aandelen
aandelen zonder nominale waarde 137.509.337 100.000

VOL 5.8. VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO’S EN KOSTEN
UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG VOORKOMT Boekjaar

Voorzieningen voor hangende geschillen 504.500
Voorzieningen voor algemene risico’s en kosten 4.579.714



VOL 5.9 STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD

Schulden met een resterende looptijd van meer dan eén jaar doch hoogstens 5 jaar
Overige schulden 8902 119

Totaal der schulden 8912 119
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten
Belastingen (post 450/3 van de passiva)

Niet-vervallen belastingschulden 9073 18.095.418
Geraamde belastingschulden 450 7.041.178

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)
Andere schulden met betrekking to t bezoldigingen en sociale lasten 9077 34.297.300

I OVERLOPENDE REKENINGEN Boekjaar |
Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt

Reeds ontvangen vergoeding digitale frequenties 
Reeds gefactureerde opbrengsten 
Reeds ontvangen huur, edgl 
Positieve omrekeningsverschillen 
Andere over te dragen diverse

VOL 5.10. BEDRIJFSRESULTATEN
BEDRIJFSKOSTEN
Werknemers ingeschreven in het personeelsregister

Totaal aantal op de afsluitingsdatum 
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 

Personeelskosten 
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 
Andere personeelskosten 
Ouderdoms- en overlevingspensioenen 

Waardeverminderingen 
Op voorraden en bestellingen in uitvoering 

Geboekt 
Teruggenomen 

Op handelsvorderingen 
Geboekt 
Teruggenomen 

Voorzieningen voor risico's en kosten 
Toevoegingen
Bestedingen en terugnemingen 

Andere bedrijfskosten
Bedrijfsbelastingen en -taksen 
Andere

Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen
Totaal aantal op de afsluitingsdatum 
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 
Kosten voor de onderneming

VOL 5.11. FINANCIËLE RESULTATEN

Andere financiële opbrengsten
Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening 

Kapitaalsubsidies 
Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten 

Ristorno’s verzekeringspremies 
Correctie vergoeding voor financieel beheer 2007 
Correctie vergoeding voor financieel beheer 2008 
Overige opbrengsten 

Uitsplitsing van de overige financiële kosten 
Overige kosten 
Verwijlinteresten
Vergoeding voor financieel beheer 2008 
Vergoeding voor financieel beheer 2009

8 .000.000
3.286.818

52.446
44.066
47.023

Cotes ■ ■ ■  Boekjaar Vorig boekjaar

9086 2.933 2.993
9087 2811,6 2826,2
9088 5.555.664 5.227.005

620 140.315.586 138.590.770
621 35.844.980 34.335.321
622 76.322 72.025
623 4.609.319 4.273.918
624 56.796 111.441

9110 367.312 320.198
9111 682.476 378.705

9112 144.861 213.931
9113 149.602 68.996

9115 3.971.791 1.359.006
9116 6.885.374 4.585.895

640 3.144.432 1.638.286
641/8 46.733 513.647

9096 47 61
9097 100,3 102,0
9098 195.815 198.968 
617 5.613.905 5.692.219

Codes

9125 1.798.108 1.798.738

93.196
113.371
218.301

25.527

87.553 472.840
4.765 3.878

170.734
25.000



VOL 5 .1 2 .  BELASTINGEN EN TAKSEN
Bronnen van belastinglatenties Codes Boekjaar
Actieve latenties

Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten 
Andere actieve latenties

Overdraagbare DBI-aftrek 
Overdraagbare notionele interestaftrek

9141
9142

168.226.180
148.226.725

12.781.188
7.218.268

BELASTINGEN OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar
In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde

Aan de onderneming (aftrekbaar) 9145 36.569.866 31.562.045
Door de onderneming 9146 34.241.599 32.794.795

Ingehouden bedragen ten laste van derden als
Bedrijfsvoorheffing 9147 42.259.428 42.040.842
Roerende voorheffing 9148 47.931 16.473

VOL 5.13. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN TOT AANKOOP VAN VASTE ACTIVA Codes Boekjaar

Bestellingen voor investeringsgoederen 6.513.462
TERMIJNVERRICHTINGEN

Gekochte (te ontvangen) deviezen 9215 2.449.795
BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN

Andere belangrijke verplichtingen:
Andere diensten: 38.992.819 
ZieVOL.7 punt 14 

PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF WORDEN GEDRAGEN
Basis en wijze waarop d it bedrag wordt berekend 
zie VOL.7 punt 10

VOL 5.14. BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN 
EN MET ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT
VERBONDEN ONDERNEMINGEN Codes Boekjaar Vorig boekjaar
Financiële vaste activa (280/1) 12.067.336 12.067.336

Deelnemingen (280) 12.067.336 12.067.336
Vorderingen 9291 11.854.784 12.051.328

Op hoogstens één jaar 9311 11.854.784 12.051.328
Schulden 9351 442.280 158.062

Op hoogstens één jaar 9371 442.280 158.062
Financiële resultaten

Opbrengsten uit financiële vaste activa 9421 599.779 675.000
Andere financiële opbrengsten 9441 36.974

TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN
Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn. met opgave van het 
bedrag van deze transacties, de aard van de betrekking met de verbonden partij, alsmede andere 
informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie 
van de vennootschap
De transacties met de NV VAR gebeuren conform de regieovereenkomst die op 22/02/2002 werd afgesloten tussen de NV VRT en de NV VAR. 
De VRT heeft preferentieel partnership raamovereenkomsten afgesloten met de productiehuizen Woestijnvis, deMensen en Studio 100.
Al deze overeenkomsten zijn destijds aan marktconforme voorwaarden afgesloten.

VOL 5.15. FINANCIËLE BETREKKINGEN MET
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE ONDERNEMING RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER 
VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN. OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS 
GECONTROLEERD WORDEN

Codes Boekjaar
Aan bestuurders en zaakvoerders 9503 107.090
DE COMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Codes Boekjaar
Bezoldiging van de commissaris(sen) 9505 80.100
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen)

Andere controleopdrachten 95061 29.000
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten 
uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

Belastingadviesopdrachten 95082 38.528
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten 95083 35.500

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, paragraaf 6 van het Wetboek van Vennootshappen
Alle geleverde n iet-audit diensten werden goedgekeurd door het auditcomité



VOL 5 .1 7 .1  VERKLARING BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN DOOR ELKE ONDERNEMING DIE ONDERWORPEN IS
AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
De onderneming heeft een geconsolideerde jaarrekening en een geconsolideerd jaarverslag opgesteld en openbaar gemaakt

VOL 5 . 1 7 . 2  FINANCIËLE BETREKKINGEN VAN DE GROEP WAARVAN DE ONDERNEMING AAN HET HOOFD STAAT 
VAN IN BELGIE MET DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Vermeldingen in toepassing van het artikel 134, paragrafen 4 en 5 van het Wetboek van vennootschappen 
Bezoldiging van de commissaris(sen) voor de uitoefening van een mandaat van commissaris
op het niveau van de groep waarvan de vennootschap die de informatie publiceert aan het hoofd staat 9507 100.100
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door de commissaris(sen)
Andere controleopdrachten 95071 29.000
Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd bij deze groep door personen 
met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)
Belastingadviesopdrachten
Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

VOL 6 . SOCIALE BALANS
STAAT VAN DE TEWERKGESTELDE PERSONEN

95092
95093

38.528
35.500

WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER

Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar

Codes 1. Voltijds (boekjaar) 2. Deeltijds (boekjaar) 3. Totaal (T) of 
to taal in voltijdse 

equivalenten (VTE)

3P. Totaal (T) of 
to taal in voltijdse 

equivalenten (VTE) 
(vorig boekjaar)

Gemiddeld aantal werknemers
Aantal daadwerkelijke gepresteerde uren
Personeelskosten

100
101
102

2421,9
4.785.707

155.782.812

567,2
769.957

25.063.395

2811,6 (VTE) 
5.555.664 (T) 

180.846.207 (T)

2826,2 (VTE) 
5.227.005 (T) 

177.272.034 (T)
Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar equivalenten
Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister 105 2.361 572 2.757,2
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 110 2.291 546 2.672,7
Overeenkomst voor een bepaalde tijd 111 19 1 19,5
Vervangingsovereenkomst 113 51 25 65,0

Volgens het geslacht
Mannen 120 1.567 242 1.740,2

lager onderwijs 1200 59 13 67,7
secundair onderwijs 1201 158 20 172,0
hoger niet-universitair onderwijs 1202 384 109 463,7
universitair onderwijs 1203 966 100 1.036,8

Vrouwen 121 794 330 1.017,0
lager onderwijs 1210 32 35 54,5
secundair onderwijs 1211 62 55 98,3
hoger niet-universitair onderwijs 1212 197 106 269,2
universitair onderwijs 1213 503 134 595,0

Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel 130 15 15,0
Bedienden 134 2.304 565 2.695,5
Arbeiders 132 42 7 46,7

UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN
Codes 1. Uitzendkrachten WÊÊÊÊÊÊÊÊÊM

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 150 100.3
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 151 195.815
Kosten voor de onderneming 152 5.613.905



TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR
INGETREDEN Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse

Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het
personeelsregister werden ingeschreven 205 96 12 101,3
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 210 64 3 65,3
Overeenkomst voor een bepaalde tijd 211 12 1 12,5
Vervangingsovereenkomst 213 20 8 23,5

UITGETREDEN Codes 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse

Aantal werknemers met een in het personeelsregister
opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens
het boekjaar een einde nam 305 156 12 163,7
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 310 126 11 133,2
Overeenkomst voor een bepaalde tijd 311 15 15,0
Vervangingsovereenkomst 313 15 1 15,5

Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen 340 65 7 69,2
Afdanking 342 21 2 22,4
Andere reden 343 70 3 72,1

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDING VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR
Codes Mannen Codes vrouwen

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers 5801 1.269 5811 786
Aantal gevolgde opleidingsuren 5802 29.299 5812 15.101
Nettokosten voor de onderneming 5803 1.364.846 5813 835.510

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 58031 1.364.846 58131 835.510
Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 5821 165 5831 102
Aantal gevolgde opleidingsuren 5822 2.786 5832 1.609
Nettokosten voor de onderneming 5823 129.781 5833 89.023

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever
Aantal betrokken werknemers 5841 86 5851 50
Aantal gevolgde opleidingsuren 5842 652 5852 362
Nettokosten voor de onderneming 5843 30.372 5853 20.029
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VOL. 7 SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE WAARDERINGSREGELS

1. Im m ateriële vaste activa

Computersoftware wordt geac
tiveerd vanaf 2.500,- euro per 
eenheid. De afschrijvingen (pro 
rata temporis) gebeuren over 
een periode van 3 jaar. Software
ontwikkelingen in het kader van 
innovatieprojecten worden on
middellijk in resultaat genomen.

2. M ateriële vaste activa

Volgende lineaire afschrijvings
percentages (pro rata temporis) 
worden toegepast:

gebouwen en zendmasten 3,03 %
vaste inrichtingen gebouwen 5%
zenders en straalverbindingen 10%
tijdelijke en mobiele straalverbindingen 12,5 %
radio en tv -productie-infrastructuur 12,5 %
consumerapparatuur radio en televisie 12,5 %
productiegebonden inform. App. 8jr 12,5 %
productiegebonden inform. App 5jr 20%
meubilair en telecomapparatuur 10%
informaticamaterieel en software 33,33 %
informaticamaterieel en software 5j 20%
rollend materiaal 20%
allerhande materiaal 20%
informatica gebaseerde telecom apparatuur 20%
kunstwerken 0%

Omwille van de ernstige vertra
ging bij de oplevering van het 
project productieservers is er een 
aanzienlijk risico op versnelde 
uitdienstneming van de betrok
ken apparatuur.
Daarom werd een minderwaarde 
van 90% geboekt op de resteren
de boekwaarde ten bedrage van
1.180.581,5 euro.

3. Financiële vaste activa

De activa worden gewaardeerd 
aan aanschaffingsprijs. Er worden 
waardeverminderingen geboekt 
indien deze duurzaam worden 
geacht.

4 . Voorraden

Grond- en hulpstoffen: omvatten 
voornamelijk de rechten op films, 
televisiefilms en sportevenemen
ten (die niet in opdracht van de 
Omroep geproduceerd werden). 
Deze worden gewaardeerd aan 
hun aanschaffingsprijs (contrac
tuele prijs). De rechten op films 
en televisiefilms worden ten laste 
van het resultaat genomen bij uit
zending. Ingeval ook herhalings- 
rechten gekocht werden, gebeurt 
de ten laste neming à rato van 
90% bij eerste uitzending en de 
resterende 10 % bij hun eerste 
heruitzending. Rechten met 
betrekking tot sportuitzendin- 
gen worden volledig in resultaat 
genomen bij uitzending.

De aangekochte filmrechten 
worden in voorraad geactiveerd 
op het ogenblik van de ingang 
van de uitzendrechten. De aan
gekochte sportrechten worden 
in voorraad opgenomen op het 
ogenblik dat er een overeenkomst 
tussen de partijen bestaat. 
Anderzijds bevatten de grond- en 
hulpstoffen ook het technische 
magazijn. Deze worden gewaar
deerd aan aanschaffingswaarde 
volgens het FIFO-principe.

Eigen producties en producties 
die in opdracht van de Omroep 
geproduceerd werden, worden 
opgenomen onder ‘goederen in 
bewerking’ en ‘gereed product’.
De waardering gebeurt aan stan
daardkostprijs.
Voor de voorraad eigen produc
ties en filmrechten waarvan onze
kerheid bestaat over het feit of ze 
nog uitgezonden zullen worden, 
worden de nodige waardevermin
deringen geboekt.

Handelsgoederen omvatten 
merchandisingsgoederen. Deze 
worden gewaardeerd aan aan
schaffingswaarde volgens het 
FIFO-principe.

Vooruitbetalingen voorraadin- 
kopen omvatten vooruitbetaalde 
uitzendrechten.

5. Vorderingen/liquide mid
delen/schulden: tegen de 
nominale waarde

Onder de rubriek ‘Te innen 
Opbrengsten’ (VII. Vorderingen 
op ten hoogste één jaar; Ove
rige vorderingen) werd op 31 
december 2009 een bedrag van 
27.901.906,48 euro aan toe te 
rekenen overheidstussenkomst 
met betrekking tot het budgetjaar 
2009 ingeboekt (27.726.883,29 
euro op 31 december 2008). Dit 
bedrag stemt overeen met de 
ten laste van het boekjaar 2009 
ingeboekte personeelskosten die 
niet vervat zitten in de decretaal 
vastgelegde overheidstussen
komst voor het budgetjaar 2009. 
Omwille van het matchings- en 
continuïteitsprincipe wordt een 
identiek bedrag ingeboekt als een 
toe te rekenen opbrengst onder 
de rubriek ‘te innen opbrengsten’ 
voor de overheidstussenkomst 
met betrekking tot het budgetjaar 
2010. Een dergelijke voorstel
ling beantwoordt het best aan de 
economische realiteit.

Indien er onzekerheid bestaat 
betreffende de inbaarheid van 
vorderingen worden de nodige 
waardeverminderingen geboekt.

Op 6 januari 2009 werd de NV 
Norkring België als een 100% 
dochter opgericht. Op 3 maart 
2009 werd een kapitaalverhoging 
doorgevoerd door een inbreng in 
natura en een quasi inbreng van 
de bedrijfstak “zenderpark”. Bij 
deze inbreng werd een meer
waarde van 2.122.477,87 euro



gerealiseerd op de vervreemding van 
materiële vaste activa. Op 5 maart 
2009 werd 49% van de aandelen 
verkocht aan Norkring SA en één 
aandeel werd verkocht aan de Parti
cipatie Maatschappij van Vlaanderen. 
Op 30 november 2009 werd 26% van 
de aandelen verkocht aan Norkring 
SA. Het belang van de NV VRT op 
balansdatum bedroeg 25% min één 
aandeel. Deze aandelen werden 
opgenomen onder de rubriek “beleg
gingen”.

Op 25 september 2009 werd een 
bedrag van 8.000.000 euro ontvan
gen van de NV Norkring België als 
supplement naar aanleiding van de 
verwerving door deze vennootschap 
van de digitale frequenties. Gelet 
op de hangende procedure bij de 
Raad van State in verband met de 
verdeling van de pakketten digitale 
frequenties wordt deze ontvangst 
door de VRT niet als definitief 
verworven beschouwd en derhalve 
geboekt als “overlopend”. De VRT 
zal mogelijkerwijze een bijkomende 
vergoeding ontvangen afhankelijk 
van het verwerven van commerciële 
contracten door de vennootschap 
Norkring België.

6 . De positieve vergoeding voor goed 
financieel beheer voor de gelden 
belegd bij het Centraal Financierings- 
orgaan van de Vlaamse Gemeen
schap wordt geboekt op het ogenblik 
dat deze vergoeding ten voordele van 
de VRT door de overheid bevestigd 
wordt. De negatieve vergoeding voor 
goed financieel beheer wordt ten 
laste gelegd van het boekjaar waarin 
zij ontstaan is.

7. Overheidsfinanciering

In de rubriek 70 Omzet werden 
volgende overheidsfinancieringen 
geboekt:

Op 20 december 2001 werd door 
de Vlaamse Gemeenschapscom
missie van het Brussels Hoofd
stedelijk Gewest een investe
ringssubsidie toegekend voor de 
aankoop van een onroerend goed 
bestemd voor het kinderdagver
blijf.

In de overeenkomst Innovatieve 
Mediaprojecten e-vrt werd door 
de Vlaamse Gemeenschap een 
steun toegekend voor de inves
teringen in het project Media- 
dienstenplatform. Een bedrag 
van 1.503.919 euro werd in 
opbrengst genomen à rato van de 
afschrijvingen.

Voor de opdracht O&I werd een 
bedrag van 285.757,83 euro in 
opbrengst genomen à rato van de 
afschrijvingen en minderwaar
den. Voor deze opdracht werd 
een bedrag van 294.338,07 euro 
als kapitaalsubsidies ingeboekt.

9. Voorzieningen

De voorziening voor pensioenen 
en soortelijke verplichtingen heb
ben betrekking op de verplichtin
gen als gevolg van uitstapregelin
gen. Jaarlijks worden eventueel 
bijkomende verplichtingen voor
zien, terwijl voor de werkelijke 
uitbetalingen de voorzieningen 
worden aangewend. De nodige 
voorzieningen werden aangelegd 
in functie van de in artikel 14 
van de beheersovereenkomst 
voorziene uitgangspunten voor 
het productiebeleid.

10. Pensioenverplichtingen

A. Statutaire 
personeelsleden:
Op 19 december 1997 werd het 
Pensioenfonds Statutairen VRT 
opgericht. In overeenstemming 
met de statuten van het Pensioen
fonds werden de rustpensioen- 
verplichtingen van de VRT t.o.v. 
de statutaire personeelsleden 
overgedragen aan het Pensioen
fonds VRT. De beheersovereen
komst tussen VRT en de Vlaamse 
Gemeenschap voorziet dat de 
VRT de werkgeversbijdragen op 
de statutaire loonmassa blijft 
afdragen aan het Pensioenfonds. 
Daarnaast voorziet het Decreet 
van 29 april 1997 betreffende 
de omzetting van de BRTN in 
een naamloze vennootschap van 
publiek recht in artikel 3 dat de 
Vlaamse Gemeenschap de pensi
oenverplichtingen van de VRT ten 
aanzien van zijn vastbenoemd 
personeel aanzuivert.
De Beheersovereenkomst 
2007-2011 voorzag in jaarlijkse 
stortingen van 19,212 miljoen 
euro. In het addendum beheers
overeenkomst dd 25 juni 2008 
werden deze stortingen voor de 
periode 2008-2011 verhoogd 
tot 33,712 miljoen euro. In deze 
overeenkomst werd eveneens 
bepaald dat de VRT voor deze pe
riode geen patronale bijdrage ten 
laste moet nemen. De Vlaamse 
regering heeft in het kader van 
de besparingsmaatregelen beslist 
om vanaf het budgetjaar 2010 de 
patronale bijdrage opnieuw ten 
laste van de VRT te leggen .

Netto verplichtingen van het Pensioenfonds Statutairen VRT 
per 31/12/2008 (in -000,- euro):
Activa 353.858
Verplichtingen (PBO-basis) 844.377
Tekort 490.519

Beheersovereenkomst 2007-2011 :
Basis financieringsenveloppe (art 35 §1) 28 6 .0 0 0 .0 0 0 ,-euro
Knipperlichtprocedure 2009 (art 37) 9.452.000,- euro
Vergrijzingcomponent 2009 (art35 §2) 1 .095 .000 ,-euro
Meerkost verkoop zenderpark (art 27) 2 .5 7 8 .0 0 0 ,-euro
Overeenkomst O&l 2007-2011 :
Toelage (art 18-20) 3 .9 7 3 .2 4 0 ,-euro
Samenwerkingsovereenkomst BOM-VI project
Toelage (art 4.1) 54.293,- euro



B. Contractuele 
personeelsleden:
Op 9 november 2000 werd het 
Pensioenfonds Contractuelen VRT 
opgericht met als uitsluitend doel 
het opbouwen van middelen met 
het oog op het toekennen van 
aanvullende pensioenvoordelen. 
Het fonds wordt uitsluitend gefi
nancierd door een werkgeversbij
drage van de VRT. Per einde 2009 
heeft het Pensioenfonds Contrac
tuelen een financieringsgraad van 
137%.

11. Wisselkoersen

De VRT heeft zich voor de drie 
voornaamste transactiemunten 
(USD, GBP en CHF) specifiek 
ingedekt tegen mogelijke wis- 
selkoersrisico’s. De transacties in 
deze munten werden in de loop 
van het boekjaar tegen een ge
middelde hedgingkoers geboekt.

12.0m zet

Het begrip omzet wordt gedefi
nieerd als zijnde de totaliteit van 
de werkingsmiddelen die de VRT 
ontvangt voor de invulling van 
de haar opgelegde activiteiten in 
de beheersovereenkomst. Daarom 
werd sinds het boekjaar 2004 de 
werkingsdotatie van de Vlaamse 
Gemeenschap geboekt onder de 
rubriek 70.

1 3 .Andere Bedrijfsopbrengsten

In de loop van het boekjaar 
werd door de VRT een aanvraag 
ingediend bij het Brussels Hoofd
stedelijk Gewest en het Vlaamse 
Gewest voor het bekomen van 
een attest voor een belastingkre
diet voor Onderzoek en Ontwik
keling overeenkomstig de wet van 
23 december 2005. Dit resulteer
de in een positieve impact van 
237.883,72 euro.

1 4 .Niet in de balans opgeno
men rechten en verplichtin
gen

De VRT heeft een aantal raam- 
en principeovereenkomsten 
afgesloten met een beperkt 
aantal televisieproductiehuizen. 
Deze raam- en principeovereen
komsten beogen een structurele

samenwerking te realiseren tussen de omroep en een 
aantal door de VRT strategisch beoordeelde program
mamakers en -huizen. Sommige van deze raam- en 
principeovereenkomsten bevatten tevens exclusivi- 
teitclausules. Deze overeenkomsten bevatten een aan
tal wederzijdse verbintenissen doch voorzien tevens 
in een aantal kwalitatieve en kwantitatieve criteria.

1 5 .Toelichting bij de sociale balans

Bij de sociale balans moet vermeld worden dat de ru
briek ‘voltijds’ (code 105) eveneens de personeelsle
den omvatten die gebruik maakten van de maatregel 
‘verlof voorafgaand aan pensionering’:

Aantal VVP op 31/12/08 4
VVP-ers de fin itie f met pensioen in de loop van 2009 -2
Aantal nieuwe VVP-ers in de loop van 2009 0
Aantal VVP op 31/12 /09  2

1 6 .Continuïteit van de waarderingsregels

Het boekjaar werd afgesloten met een verlies van
678.727,94 euro.

1. Overeenkomstig artikel 39§3 van de beheersovereen
komst mag de bedrijfseconomische kost van het re
novatieproject ToM niet ten laste gelegd worden van 
de middelen ter beschikking gesteld voor de publieke 
opdracht. De kosten van het project ToM voor 2009 
(1.232.245,79 euro) wordt als negatief resultaat 
overgedragen naar het volgende boekjaar.

2. Krachtens artikel 20 §1 moet de kost van het DIVA 
project gefinancierd worden door nieuwe inkomsten 
zoals vermeld in artikel 35 §3. De kosten van het 
project DIVA voor 2009 (269.630,90 euro) worden 
als negatief resultaat overgedragen naar het volgende 
boekjaar.

3. Het positief saldo van de publieke opdracht ten 
belope van 11.499,46 euro wordt toegevoegd aan de 
beschikbare reserve, conform artikel 39 § 2 van de 
BHO.

4. In overeenstemming met artikel 16 van de overeen
komst O&I met de Vlaamse Gemeenschap 2007-2011 
wordt het positief resultaat 2009 van de opdracht 
O&I (811.649,29 euro) vanuit het Reservefonds 
publieke opdracht overgeboekt naar een beschikbare 
reserve O&I.

Samenvatting van de resultaatsverwerking:

1) Overschot publieke opdracht 11.499,46 euro
2) Positief saldo O&l 811.649,29 euro
3) Negatief saldo ToM -1.232.245,79 euro
4) Negatief saldo DIVA -269.630,90 euro
Resultaat van het jaar -678.727,94 euro



Verslag van de Commissaris
Aan de aandeelhouders,

Overeenkomstig de wettelijke en 
statutaire bepalingen brengen wij u 
verslag uit in het kader van het man
daat van commissaris dat ons werd 
toevertrouwd. Dit verslag omvat ons 
oordeel over de jaarrekening evenals 
de vereiste bijkomende vermeldingen 
en inlichtingen.

Verklaring over de jaarreke
ning zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd 
van de jaarrekening van De Vlaamse 
Radio- en Televisieomroeporganisa- 
tie NV van Publiek Recht over het 
boekjaar afgesloten op 31 december 
2009 opgesteld op basis van het in 
België van toepassing zijnde boek
houdkundig referentiestelsel, met een 
balanstotaal van 357.575 (000) EUR 
en waarvan de resultatenrekening af
sluit met een verlies van het boekjaar 
van 679 (000) EUR.

Het opstellen van de jaarrekening valt 
onder de verantwoordelijkheid van 
de raad van bestuur. Deze verant
woordelijkheid omvat onder meer: 
het ontwerpen, implementeren en in 
stand houden van een interne con
trole met betrekking tot het opstellen 
en de getrouwe weergave van de jaar
rekening zodat deze geen afwijkingen 
van materieel belang, als gevolg 
van fraude of van fouten, bevat, het 
kiezen en toepassen van geschikte 
waarderingsregels, en het maken van 
boekhoudkundige ramingen die onder 
de gegeven omstandigheden redelijk 
zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid 
een oordeel over deze jaarrekening 
tot uitdrukking te brengen op basis 
van onze controle. Wij hebben onze 
controle uitgevoerd overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen en volgens 
de in België geldende controlenor
men, zoals uitgevaardigd door het 
Instituut van de Bedrijfsrevisoren. 
Deze controlenormen vereisen dat 
onze controle zo wordt georganiseerd 
en uitgevoerd dat een redelijke mate 
van zekerheid wordt verkregen dat 
de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat.

Overeenkomstig deze controlenor
men, hebben wij controlewerkzaam
heden uitgevoerd ter verkrijging van 
controle-informatie over de in de 
jaarrekening opgenomen bedragen 
en toelichtingen. De selectie van deze 
controlewerkzaamheden is afhan
kelijk van onze beoordeling welke 
een inschatting omvat van het risico 
dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van 
fraude of van fouten. Bij het maken 
van onze risico-inschatting hou
den wij rekening met de bestaande 
interne controle van de vennootschap 
met betrekking tot het opstellen en de 
getrouwe weergave van de jaarreke
ning ten einde in de gegeven omstan
digheden de gepaste werkzaamheden 
te bepalen maar niet om een oordeel 
over de effectiviteit van de interne 
controle van de vennootschap te 
geven. Wij hebben tevens de gegrond
heid van de waarderingsregels, de 
redelijkheid van de boekhoudkundige 
ramingen gemaakt door de vennoot
schap, alsook de voorstelling van de 
jaarrekening als geheel beoordeeld. 
Ten slotte, hebben wij van de raad 
van bestuur en van de verantwoorde
lijken van de vennootschap de voor 
onze controlewerkzaamheden vereiste 
ophelderingen en inlichtingen verkre
gen. Wij zijn van mening dat de door 
ons verkregen controle-informatie een 
redelijke basis vormt voor het uitbren
gen van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de jaarreke
ning afgesloten op 31 december 2009 
een getrouw beeld van het vermogen, 
de financiële toestand en de resulta
ten van de vennootschap, in over
eenstemming met het in België van 
toepassing zijnde boekhoudkundig 
referentiestelsel.

Bijkomende vermeldingen 
en inlichtingen

Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, 
alsook het naleven door de vennootschap van 
het Wetboek van Vennootschappen en van de 
statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid 
van de raad van bestuur.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons 
verslag de volgende bijkomende vermeldingen 
op te nemen die niet van aard zijn om de draag
wijdte van onze verklaring over de jaarrekening 
te wijzigen:

Het jaarverslag behandelt de door de wet 
vereiste inlichtingen en stemt overeen met 
de jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet 
uitspreken over de beschrijving van de voor
naamste risico’s en onzekerheden waarmee 
de vennootschap wordt geconfronteerd, 
alsook van haar positie, haar voorzienbare 
evolutie of de aanmerkelijke invloed van 
bepaalde feiten op haar toekomstige ontwik
keling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat 
de verstrekte gegevens geen onmiskenbare 
inconsistenties vertonen met de informatie 
waarover wij beschikken in het kader van 
ons mandaat.
Onverminderd formele aspecten van on
dergeschikt belang, werd de boekhouding 
gevoerd overeenkomstig de in België van 
toepassing zijnde wettelijke en bestuursrech
telijke voorschriften.

► Wij dienen u geen verrichtingen of beslissin
gen mede te delen die in overtreding met de 
statuten of het Wetboek van Vennootschap
pen zijn gedaan of genomen. De verwerking 
van het resultaat die aan de algemene verga
dering wordt voorgesteld, stemt overeen met 
de wettelijke en statutaire bepalingen en met 
de bepalingen van de beheersovereenkomst 
zoals toegelicht in de waarderingsregels.

Diegem, 15 maart 2010

De commissaris 
DEL0ITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA 
Vertegenwoordigd door

Rik Neckebroeck



2. Toelichting bij 
de Financiële Resultaten

Statutair resultaat 
Jaarrekening

De statutaire jaarrekening sloot af met 
een tekort van 0,7 miljoen euro.

De omzet is ten opzichte van 2008 
met 1% (-4,4 miljoen euro) gedaald. 
Deze daling is in hoofdzaak te verkla
ren door de boeking van een subli
centie met RTBF in 2008 in verband 
met het contract voor de Belgische 
voetbalcompetitie. Deze lagere ont
vangst uit sublicentie met RTBF heeft 
geen effect op het uiteindelijke VRT- 
resultaat omdat er ook lagere kosten 
tegenover staan. Verder daalden ook 
de ontvangsten uit radioreclame, uit 
radiosponsoring en uit verkopen van 
programma’s. Hogere ontvangsten 
werden geboekt bij de boodschappen 
van algemeen nut en bij de overheids
dotatie.

De overheidsfinanciering neemt toe 
met 6,4 miljoen euro:

► De basisdotatie ligt in 2009 op het 
niveau van 2008, met name 286 
miljoen euro.

► Er werd in 2009 voor 9,5 miljoen 
euro een beroep gedaan op de 
knipperlichtprocedure voorzien in 
artikel 37 van de beheersovereen
komst. In 2008 was dit 4,6 miljoen 
euro.

► In 2009 werd een extra dotatie 
voorzien voor de financiering van 
de meerkosten ten gevolg van de 
verzelfstandiging van het zender
park.

De opbrengsten uit radioreclame 
dalen met 11,2%. Dat verklaart de 
hogere compensaties vanwege de 
Vlaamse overheid uit de knipper
lichtprocedure. De ontvangsten uit

Belgische voetbalcompetitie in 2009 
volledig wegvalt. De lagere ont
vangsten hebben geen effect op het 
uiteindelijke VRT-resultaat omdat er 
ook lagere kosten tegenover staan.

De bedrijfskosten dalen met 4,2 
miljoen euro (-0,9 % ten opzichte van 
2008).

Het verbruik uit voorraad daalt met
14,2 miljoen euro, en dit vooral door 
de sportrechten.
De daling is eerst en vooral te ver
klaren doordat in 2008 een subli
centie aan de RTBF voor de rechten 
van de Belgische voetbalcompetitie 
voor het Franstalige landsgedeelte 
geboekt werd. Dit heeft evenwel geen 
effect op het resultaat want er staat 
een gelijk bedrag aan opbrengsten 
tegenover. Verder was er in 2008 ook 
het verbruik van de rechten voor de 
Olympische Spelen in Peking.

Binnen de bedrijfskosten stijgt de post 
“diensten en diverse goederen” (stij
ging met 4,2 miljoen euro of +1,9%  
ten opzichte van 2008). De stijging 
heeft vooral te maken met de hogere 
kosten voor de transmissiediensten na 
de verzelfstandiging van het zender
park.
Ook de personeelskosten stijgen 
(+2% ). Indien abstractie wordt 
gemaakt van de verhogingen omwille 
van het loonindexerinsmechanisme, 
en de SAC- en barema-verhogingen, 
dan dalen de personeelskosten van de 
VRT omwille van een dalend perso- 
neelscontingent.
De andere bedrijfskosten stijgen met 
1 miljoen euro. Er werden hogere 
voorzieningen geboekt voor de on
roerende voorheffing en de kantoor- 
belasting.

De nettobedrijfskasstroom of operationele cashflow be
droeg in 2009 22,5 miljoen euro.

De netto cash flow uit investeringen bedroeg 7,8 miljoen 
euro. De belangrijkste investeringen waren de ver
nieuwingen van productie-infrastructuur (studio’s en 
camera’s), de nieuwe ENG/SNG-wagens, de aanpassin
gen aan de interne en externe netwerkinfrastructuur, de 
vernieuwingen aan het IT-serverpark en de uitrol van het 
Quintic-systeem en Sharepoint. Daarnaast werd, bij de 
verzelfstandiging van het zenderpark, vast actief omgezet 
in aandelen Norkring.

Per saldo is de kaspositie ten opzichte van 2008 geste
gen met 11,1 miljoen euro. Voornaamste oorzaak van de 
stijging is het feit dat de nog te ontvangen dotatie in de 
balans van 2009 39,2 miljoen euro bedroeg, terwijl dit in
2008 nog 49,2 miljoen euro was.

Uitvoering
Beheersovereenkomst

1. Financieel plan 2 0 0 9

Het financieel plan van de beheersovereenkomst is op
gesteld conform de aanrekeningsregels van de statutaire 
resultatenrekening.

De opbrengsten lagen in totaal 16 miljoen euro hoger dan 
het gewijzigd plan.
1. De hogere overheidsfinanciering is een gevolg van de 

toepassing van de knipperlichtprocedure voorzien in de 
beheersovereenkomst. In de oorspronkelijke budget
ten van het ondernemingsplan 2009 was voorzien dat 
de inkomsten uit radioreclame 5,2 miljoen euro onder 
de minimumgrens zouden liggen, maar uiteindelijk 
moet de VRT een beroep doen op de overheid voor 9,5 
miljoen euro. De VRT ontving ook een dotatie voor
de financiering van de meerkosten als gevolg van de 
verzelfstandiging van het zenderpark.

2. Wat de eigen opbrengsten betreft, liggen de 
opbrengsten uit radioreclame, de opbrengsten uit de 
radiosponsoring en de opbrengsten uit de televisie- 
sponsoring onder het budget van het ondernemings
plan 2009. De ontvangsten uit de coproducties, de 
contracten met distributeurs, de ruilcontracten, de

merchandising en de dienstverlening
sponsoring dalen met 10,6%, en dit Kasstroomtabel aan Norkring liggen hoger dan in
voornamelijk bij de radiosponsoring. in 1.000 euro de initiële ramingen in het onderne
De opbrengsten uit boodschappen 2009 2008 mingsplan 2009.
van algemeen nut stijgen met 15%, Bedrijfsresultaat -3.498 -8.942
de inkomsten uit overeenkomsten Kapitaalverhoging 0 0 In vergelijking met de beheersover
met distributeurs met 4,5% en de Kapitaalsubsidie -1.504 -1.657 eenkomst lagen de opbrengsten 2
ontvangsten uit ruilcontracten50 met Niet kasstromen 20.370 19.631 miljoen euro lager.
6,7%. Bewegingen voorraden, vorderingen, schulden 7.158 -23.704 De “andere opbrengsten” en de ruil

■  Netto operationele cash flow 22.526 -14.672 1 buiten beschouwing gelaten, liggen
De andere bedrijfsopbrengsten de opbrengsten 12,1 miljoen euro
dalen met 2,9 miljoen euro. De da Financieringstabel onder het niveau van de beheers
ling wordt veroorzaakt doordat de Netto operationele cash flow 22.526 -14.672 overeenkomst. Vooral de ontvangs
terugvordering van kosten voor de Netto cash-flow  u it verbonden ondernemingen -3.923 675 ten uit de advertentiemarkt stonden

Netto cash-flow  u it financieringsactiv ite iten 344 263 onder druk (-15,9 miljoen euro).
50 inclusief ruil "a ftite ling  & prijzen" ; Netto cash-flow  u it investeringen -7.835 -16.107

6 4  exclusief "facilita ire toelevering"
Kas-bewegingen in het boekjaar 11.112 -29.841



in 1.000 euro
Beheers Ondernemings Gewijzigd Uitvoering Variantie Variantie

overeenkomst plan budget(*) 2009 t.o.v. Beheers t.o.v. gewijzigd
overeenkomst Budget

OPBRENGSTEN
I Overheidsfinanciering

Overheidsfinanciering voor de inhoudelijke publieke opdracht (1) 286.000 286.750 286.750 288.761 +2.761 +2.011
Overheidsfinanciering vergrijzing 0 1.000 1.000 1.095 +1.095 +95
Knipperlicht 0 5.233 5.233 9.452 +9.452 +4.219
Overheidsfinanciering Innovatie ASP (=  Kapitaalsubsidie) 0 0 0 1.504 +1.504 +1.504
Overheidsfinanciering Innovatie Medialab (inclusief Kapitaalsubsidie) (2) 3.975 4.930 4.107 4.019 +44 -88

1 Subtotaal overheidsfinanciering 289.975 297.913 297.090 304.831 +14.856 +7.741 j
II Opbrengsten uit de advertentiemarkt

Radioreclame 42.769 35.110 35.110 30.126 -12.643 -4.984
TV-sponsoring 10.000 10.000 10.000 9.250 -750 -750
Andere opbrengsten 22.141 19.848 19.848 19.646 -2.495 -202

1 Subtotaal opbrengsten uit de advertentiemarkt 74.910 64.958 64.958 59.022 -15.888 -5.936 1
III Exploitatie van het VRT-aanbod

Overeenkomsten met distributeurs 21.605 17.119 17.139 18.779 -2.826 +1.640
Ruil (3) 30.244 32.800 32.800 38.462 +8.218 +5.662
Andere opbrengsten 12.147 10.696 10.676 14.264 +2.117 +3.587
Meerwaarde zenderpark 2.000 2.000 2.122 +2.122 +122

I Subtotaal exploitatie van het VRT-aanbod 63.996 62.615 62.615 73.627 +9.631 +11.011 ,
IV Exploitatie uit afgeleiden van het VRT-aanbod (4) 17.426 3.656 3.656 4.959 -12.467 +1.303
V Andere opbrengsten(5) 0 0 0 1.880 +1.880 +1.880

1 Totaal Opbrengsten 446.307 429.142 428.319 444.318 -1.989 +15.999 1
KOSTEN
1 Publieke opdracht

Exploitatie 239.891 237.439 237.248 239.493 +398 -2.245
Operationele personeelskost 198.412 176.760 175.976 172.479 +25.933 +3.497
Afschrijvingen & waardeverminderingen 27.148 22.651 22.628 20.837 +6.311 +1.790
Efficiency-verbetering -8.145 0 0 0 -8.145 +0
Herstructureringskost

- personeelskost 520 950 1.950 2.059 -1.539 -109
-terugnam e voorzieningen -494 -880 -880 -1.680 +1.186 +800
- nieuwe voorziening 0 0 0 3.469 -3.469 -3.469

1 Subtotaal publieke opdracht 457.332 436.920 436.920 436.657 20.675 264 I
II TOM

Exploitatie 3.570 260 260 316 +3.254 -56
Personeel 163 0 0 0 +163 +0
Afschrijvingen 2.170 900 900 916 +1.254 -16
Intresten 853 0 0 0 +853 +0

1 Subtotaal TOM 6.756 1.160 1.160 1.232 +5.524 -72
III Innovatie

ASP
Afschrijvingen 0 0 0 1.504 -1.504 -1.504

1 Subtotaal Innovatie ASP 0 0 0 1.504 -1.504 -1.504
Medialab
Exploitatie 1.704 2.366 1.543 1.405 +299 +138
Personeel 2.271 1.994 1.994 1.808 +463 +186
Afschrijvingen 0 0 0 0 +0

1 Subtotaal Innovatie Medialab 3.975 4.360 3.537 3.213 +762 +324 ï
IV Diva

Exploitatie 0 461 461 1.039 -1.039 -578
Personeel 0 1.490 1.490 1.322 -1.322 +168
Afschrijvingen 0 49 49 31 -31 +18

1 Subtotaal DIVA 0 2.000 2.000 2.392 -2.392 -392 i

1 Totaal kosten 468.063 444.440 443.618 444.998 +23.065 -1.380
Resultaat -21.756 -15.299 -15.299 -679 +21.076 +14.619

Aanwending/Toevoeging reserve Publieke Opdracht 15.000 14.709 14.709 -11 -15.011 -14.721
Toevoeging aan reserve Onderzoek en Innovatie 0 -570 -570 -812 -812 -242

JOver te dragen verlies (Tom & DIVA) -6.756 -1.160 -1.160 -1.502 5.253 -343 ■
exclusief VOK
(*) Wijzigingen Ondernemingsplan: verwerking definitief plan Innovatie Medialab en kleine herschikkingen binnen publieke opdracht 
(1) Uitvoering 2009 (in 1.000 euro): basisdotatie (286.000), meerkosten Zenderpark (2.578), in-opbrengst-genomen dotatie voor wedde van december en de provisie 

vakantiegeld (175), in-opbrengst-genomen kapitaalsubsidies kinderdagverblijf à rato van de afschrijvingen (8)
®  Uitvoering 2009 (in 1.000 euro): subsidies overeenkomst Onderzoek & Innovatie 2007-2011 (3.973), subsidies BOM-Vlaanderen (54), 

in-opbrengst-genomen kapitaalsubsidies à rato van de afschrijvingen (286) verminderd met nieuwe kapitaalsubsidies investeringen (-294)
(3) inclusief facilita ire  toelevering en alle ruilcontracten, op uitzondering van de contracten "a ftite ling  en prijzen". Deze laatst categorie werd onder de “ andere opbrengsten" 

van punt III verrekend.
141 netto-opbrengsten van Line Extensions, conform de opmaak van de beheersovereenkomst: royalties +  resultaat 
(5> voorraadwijzigingen eigen programma’s, sublicenties & recuperatie kosten voetbal
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De opbrengsten uit radioreclame be
droegen 30,1 miljoen euro en liggen
9,5 miljoen euro onder de voorziene 
minimumgrens uit de beheersover
eenkomst. De door de overheid ge
garandeerde omzet van 39,6 miljoen 
euro werd niet gehaald omwille van 
een krimpende advertentiemarkt, nog 
versterkt door het dalend bereik van 
MNM.

De opbrengsten uit tv-sponsoring 
bedroegen 9,3 miljoen euro en liggen 
onder het maximumplafond van 10 
miljoen euro en boven de minimum
grens van 9 miljoen euro voorzien in 
de beheersovereenkomst. De sponso
ring uit alliantiepartners overschreed 
het maximum van 4,5 miljoen euro 
met 6.000 euro51.

De totale kosten in 2009 bedragen 
445 miljoen euro en liggen 23,1 
miljoen euro onder het budget van de 
beheersovereenkomt.

De uitgaven voor de publieke op
dracht liggen 20,7 miljoen euro lager 
dan vastgelegd in de beheersovereen
komst. Voor een relevante vergelijking 
met het budget in de beheersovereen
komst zijn nog een aantal correcties 
noodzakelijk met betrekking tot het 
wegvallen van de uitgaven voor het 
Pensioenfinancieringsmechanisme 
Statutairen VRT in 2008 en 2009, 
de ruilcontracten, de sublicenties 
en de gerecupereerde kosten voor 
het voetbalcontract. Na neutralisatie 
van deze posten liggen de kosten 
van 2009 voor de publieke opdracht 
21,8 miljoen onder het cijfer van de 
beheersovereenkomst.

De uitgaven voor TOM bedragen 1,2 
miljoen euro en liggen 5,5 miljoen 
euro lager dan wat er in de beheers
overeenkomst was voorzien. Het 
project werd immers om besparings- 
redenen stilgelegd.

Tenslotte werden voor Innovatie (ex
clusief ASP) 3,2 miljoen euro kosten 
gemaakt en voor het DIVA-project 2,4 
miljoen euro.

2. Financiële resultaten en 
resultaatverwerking

In het ondernemingsplan 2009 was 
voor de publieke opdracht een tekort 
van 15,1 miljoen euro voorzien, vol
ledig gefinancierd door de aanwen
ding van een deel van de beschikbare 
reserve. Het resultaat 2009 geeft een

tekort van 1.025.298 euro, of 14,1 
miljoen euro gunstiger dan voorzien 
in het ondernemingsplan 2009. Voor 
de activiteiten van Line Extensions 
is er een overschot van 1.036.797 
euro. In de beheersovereenkomst is 
voorzien dat de winst van de commer
ciële activiteiten dient ter financiering 
van de publieke opdracht. Per saldo 
is er in 2009 een klein overschot van
11.499 euro dat toegevoegd wordt 
aan de beschikbare reserve voor de 
publieke opdracht.

Onderzoek & Innovatie sloot het 
boekjaar 2009 af met een overschot 
van 0,8 miljoen euro. Dat bedrag 
werd bij de resultaatverwerking 
toegevoegd aan een afzonderlijke re
serve, die enkel mag aangewend wor
den voor innovatiedoelen. Per eind 
2009 bedraagt deze afzonderlijke 
reserve voor Onderzoek en Innovatie
1,6 miljoen euro.

Voor het renovatieproject van het 
omroepcentrum (TOM) werden 1,2 
miljoen euro kosten geboekt (5,5 
miljoen euro minder dan de raming 
in de beheersovereenkomst). Er was 
omwille van besparingsredenen in
2008 immers beslist om fase 2 van 
het project niet uit te voeren, en dit 
voor de duur van de lopende beheers
overeenkomst.
In de beheersovereenkomst is voor
zien dat de kosten van TOM over
gedragen worden naar het volgend 
boekjaar. Samen met het overgedra
gen verlies van 2007 en 2008 (cumu
latief 5,6 miljoen euro) bedraagt het 
overgedragen verlies eind 2009 in 
totaal 6,8 miljoen euro.
De performantiemaatstaf (die zegt 
dat het gecumuleerd tekort over de 
vijfjaren niet hoger mag liggen dan 
27 miljoen euro) zal gehaald worden, 
vermits het TOM-project werd opge
schort.

Voor het digitaal archiveringsproject 
(DIVA) werden in 2009 voor 2,4 
miljoen euro kosten geboekt. Deze 
kosten werden, conform de beheers
overeenkomst, gedeeltelijk gefinan
cierd via meeropbrengsten (2,1 mil
joen euro ) uit de verzelfstandiging 
van het zenderpark. Het resultaat 
voor DIVA (0,3 miljoen euro verlies) 
werd overgedragen naar het volgende 
boekjaar. Samen met het overgedra
gen verlies uit 2008 is er per eind
2009 een totaal overgedragen verlies 
van 0,5 miljoen euro.

3. Aanwending van de beschikbare reserve

Bij de start van de nieuwe beheersovereenkomst 2007- 
2011 bedroeg de beschikbare reserve in de jaarrekening 
55 miljoen euro. In de beheersovereenkomst is voorzien 
dat de VRT deze reserve in de loop van de periode van
2007 tot en met 2011 volledig zal aanwenden.

Voor 2009 werd een aanwending van 15 miljoen euro 
gebudgetteerd. Na afsluiting van het boekjaar bleek dat 
de VRT het boekjaar beter afsloot dan gepland en dat 
zij een toevoeging aan de beschikbare reserve deed van
11.499 euro. Rekening houdend met de aanwendingen 
van de reserve in 2007 en 2008 (cumulatief 8,4 miljoen 
euro), bedraagt de beschikbare reserve voor de publieke 
opdracht eind 2009 nog 46,6 miljoen euro.

4 . Uitvoering van het efficiëntietraject

In het financieel plan van de Beheersovereenkomst 2007- 
2011 is voorzien dat de VRT haar kostenstructuur moet 
reduceren en tegelijkertijd een progressieve efficiëntiever- 
betering moet realiseren. De financiële performantiemaat- 
staven opgenomen in de Beheersovereenkomst 2007- 
2011 stellen dat de vrijwaring van een gezonde financiële 
positie voor de VRT noodzakelijk is. Voor de duur van 
de Beheersovereenkomst 2007-2011 mag het gecumu
leerd tekort voor de uitvoering van de publieke opdracht 
maximaal 55 miljoen euro bedragen en het gecumuleerd 
tekort voor de toegevoegde opdracht TOM mag maximaal 
27 miljoen euro bedragen. 2011 moet afgesloten worden 
met een beheersbaar deficit en de VRT dient naar een 
structureel evenwicht in 2012 te streven. Samengevat legt 
het financieel plan van de Beheersovereenkomst 2007-
2011 aan de VRT een te realiseren gecumuleerde bespa
ring op van 104 miljoen euro in de periode 2007-2011.
In 2009 moest volgens het financieel plan van de Be
heersovereenkomst een bedrag van 18,1 miljoen euro 
bespaard worden. Wegens tegenvallende opbrengsten was 
de VRT evenwel genoodzaakt om haar besparingstraject 
te versnellen. Uiteindelijk is zij er in geslaagd om in 2009 
voor 35,6 miljoen euro recurrente kosten te schrappen. 
Dat is 17,5 miljoen euro beter dan initieel gepland in de 
Beheersovereenkomst 2007-2011.
Ook in de jaren 2007 en 2008 werd meer in de kosten 
gesnoeid dan voorzien in de beheersovereenkomst.
► In 2007 lagen de kosten 7,2 miljoen euro lager dan 

in het plan van de beheersovereenkomst. In realiteit 
werd toen 18,6 miljoen euro bespaard, terwijl in de 
beheersovereenkomst een bedrag van 11,4 miljoen was 
voorzien.

► In 2008 werd extra 8,1 miljoen euro bespaard. Er 
werden voor 21,7 miljoen euro aan kosten geschrapt, 
terwijl de beheersovereenkomst voorzag in een bedrag 
van 13,6 miljoen euro.

De Vlaamse overheid leverde in 2008 en 2009 eveneens 
een belangrijke financiële injectie aan de VRT door de pa
tronale bijdrage van de VRT in het Pensioenfinancierings- 
organisme Statutairen VRT voor haar rekening te nemen. 
Voor 2008 en 2009 werd telkens 10 miljoen euro extra 
dotatie aan het Pensioenfinancieringsorganisme Statutairen 
VRT betaald.

51 Dit klein overschot werd in mindering gebracht bij de aanvraag van extra dotatie 
u it de knipperlichtprocedure voor radioreclame



in 1.000 euro
BUDGET 2009

Publieke
Opdracht*

LE* Onderzoek 
& Innovatie

TOM DIVA TOTAAL

Statutair Resultaat -15.075 366 570 -1.160 0 -15.299
Resultaatverwerking
► onttrekking aan de reserve publieke opdracht 15.075 -366 14.709
► toevoeging aan de reserve

Onderzoek & Innovatie , -570 -570
► overdracht verlies 1.160 0 1.160

RESULTAAT 2009
Publieke

O pdracht*
LE* Onderzoek 

& Innovatie
TOM DIVA TOTAAL

Statutair Resultaat -1.025 1.037 812 -1.232 -270 -679
Resultaatverwerking
► toevoeging aan de reserve publieke opdracht 1.025 -1.037 -11
► toevoeging aan de reserve

Onderzoek & Innovatie -812 -812
► overdracht verlies 1.232 270 1.502

* in c lu s ie f royalties

3. Analyse 
van de opbrengsten en kosten

1. Transparantie

De VRT voert voor de Vlaamse 
Gemeenschap de openbare om
roepopdracht uit. Zij krijgt hiervoor 
krachtens de beheersovereenkomst 
een basisenveloppe aan financiële 
middelen. De VRT wil over de beste
dingen van deze overheidsmiddelen, 
de uitvoering van haar opdracht en 
de realisatie van de performantie- 
maatstaven zo transparant mogelijk 
zijn.

De VRT geeft met de publicatie van 
de financiële informatie in dit jaarver
slag informatie vrij die ze kan en mag 
bekendmaken. Het verstrekken van 
nog meer gedetailleerde gegevens is 
niet opportuun omdat zij vertrouwe
lijke of bedrijfsgevoelige informatie 
publiek zou moeten maken. De VRT 
werkt immers in een sterk concurren- 
tiële markt. Daartegenover staat dat 
de VRT door tal van organen gecon
troleerd wordt en dit op verschillende 
niveaus. Deze controleorganen bren
gen verslag uit over hun bevindingen 
aan de Raad van Bestuur, de Vlaamse 
regering en het Vlaams parlement.
Het VRT-management geeft aan 
elk controleorgaan de meest ruime 
informatie die dat orgaan nodig heeft 
om haar toezicht te kunnen uitvoeren. 
Vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige

informatie kan worden opgevraagd 
door het Rekenhof, de gemeenschaps- 
afgevaardigde, het Auditcomité en de 
Commissaris-revisor.

In het kader van de transparantie 
wordt in dit hoofdstuk additionele in
formatie verschaft over opbrengsten, 
kosten, Onderzoek & Innovatie en de 
voorraden.

De transparantie situeert zich op twee 
domeinen:

1) De VRT wil via haar analytische 
boekhouding publieke verantwoor
ding afleggen over de ter beschik
king gestelde middelen en hun 
bestedingen.
1. Voor de ontvangsten wordt 

informatie verstrekt per financie
ringsbron. De VRT onderscheidt 
vier financieringspijlers: de over
heidsfinanciering, de opbrengs
ten uit de advertentiemarkt, de 
opbrengsten uit exploitatie van 
het publiek VRT-aanbod en de 
opbrengsten uit afgeleiden van 
het VRT-aanbod.

2. De kosten worden in eerste in
stantie ingedeeld naargelang het 
programma-output, ondersteun
de diensten of Line Extensions 
betreft.
► De kosten van de programma-

output worden onderverdeeld volgens 
de 4 mediabelevingen voorzien in de 
beheersovereenkomst: de radionetten, 
de televisienetten, en de internet- en 
mobiele toepassingen. In het jaar
verslag wordt voor radio en televisie 
gerapporteerd tot op het dieperliggend 
niveau “net”. Voor internet wordt apart 
gerapporteerd voor de 3 themasites. De 
kosten van de andere websites worden 
samen genomen.

► De kosten van Line Extensions en de 
kosten van de ondersteunende directies 
worden afzonderlijk gerapporteerd.

3. Tenslotte wordt informatie verschaft over 
“onderzoek en innovatie” en over de 
voorraden (sport- en filmrechten en eigen 
producties).

2) De VRT rapporteert in een afzonderlijk 
hoofdstuk52 over het resultaat van de com
merciële activiteiten. De VRT voert daarvoor 
een gescheiden analytische boekhouding met 
zowel kosten als opbrengsten. Dat resultaat 
is noodzakelijk om de nettokosten van de 
publieke opdracht te kunnen berekenen.
Deze rapportering wordt opgelegd door 
de transparantierichtlijn van de Europese 
Commissie. De richtlijn heeft als algemene 
principes dat de overheid de uitvoering van 
de publieke opdracht niet mag oversubsidië
ren en dat kruissubsidiëring van de middelen 
voor de publieke opdracht naar de commerci- 
ele activiteiten toe niet mag.

52 Deze rapportering wordt in deel 4 van het hoofdstuk “ Financieel Beleid” besproken (onder de tite l 
“ nettokosten van de publieke opbracht")



2. Ontvangsten
in m io euro

20119 9IWR£UUO
1. O verhe idsfinanciering(1) 307,1 68,0% 300,8 67,8%
2. Opbrengsten u it de a d ve rten tiem ark t(2) 59,0 13,1% 63,7 14,4%
3. Exploitatie van het VRT-aanbod (3) 73,6 16,3% 67,9 15,3%
4. Exploitatie afgeleiden VRT-aanbod(4) 11,8 2,6% 11,3 2,5%
Subtotaal 451,5 100,0% 443,7 100,0%
5. Sublicenties en recuperatie

kosten voetbalcontract 0,9 16,7
1 Totaal o p b ren g s ten (5) 452 ,4 460 ,4 n
(1) in c lu s ie f kap itaa lsubs id ies , km pperlichtprocedure. vergrijz ingscom ponent, f inanc ie ring  m eerkosten verze lfs tand ig ing  

van het zenderpark, VOK, Onderzoek& Innovatie  en de in opbrengst genomen do ta tie  voor de wedden van december en de 

provisie  vakantiege ld
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(4) b ru to-opbrengsten van evenem enten, m erchand ising , ru il Line Extensions en Ooit Gem ist

(5) exclusief voorraadw ijz ig ingen

De opbrengsten van de openbare omroepop- 
dracht worden gerapporteerd volgens vier finan- 
cieringspijlers:

1 . Het aandeel van de overheidsfinanciering in de 
totale financiering steeg in 2009 met 0,2% tot 
68%, als gevolg van een extra dotatie uit de 
knipperlichtprocedure van 9,5 miljoen euro, en 
een extra dotatie van 2,6 miljoen euro voor de 
financiering van de meerkosten als gevolg van 
de verzelfstandiging van het zenderpark.

2. Het aandeel van de opbrengsten uit de ad
vertentiemarkt daalde met 1,3% tot 13,1%, 
voornamelijk als gevolg van de daling van de 
opbrengsten uit radioreclame en uit radiospon- 
soring.

3. Het aandeel van de exploitatie van het VRT- 
aanbod steeg met 1% tot 16,3%. Deze stijging 
is voornamelijk het gevolg van de meerwaarde 
uit de verkoop van het zenderpark. Ook de 
ontvangsten uit ruilcontracten stegen.

4. Het relatieve belang van de afgeleiden van het 
VRT-aanbod steeg met 0,1% en bleef in 2009 
beperkt.

De sublicenties en de recuperatie van productie
kosten voor de uitzendingen rond de Belgische 
voetbalcompetitie werden apart gerapporteerd, 
omdat ze geen enkele bijdrage leveren tot de 
publieke opdracht van de VRT. Bovendien vari
ëren deze bedragen sterk van jaar tot jaar zodat 
ze vergelijkingen over verschillende jaren heen 
zouden scheeftrekken.

3. Kosten

3.1 Samenvatting van de analytische  
principes

De analytische indeling van de kosten steunt 
op een uitvoerig beschreven methodologie van

kostentoewijzing en op eendui
dige definities. Ze gaat uit van een 
consistent en objectief gebruik van 
de principes van kostenaccounting 
voor de toewijzing van kosten aan 
kostendragers.

Wat 2009 betreft, worden dezelfde 
allocatieregels toegepast als in 
2008, met uitzondering van de au
teursrechten, waar een gewijzigde 
versleuteling wordt gehanteerd.
Deze wijziging wordt bij de tabel 
onder punt 3.2 verder toegelicht.

Toelichting bij de allocatieregels :

A. De analytische opsplitsing van 
de kosten heeft als voornaamste 
doel informatie te verschaffen 
over de verhouding van de kosten 
van de programma-output ten 
opzichte van de kosten van de 
ondersteunende directies53 en de 
kosten van Line Extensions.

B. De kosten van de programma- 
output worden verder onderver
deeld per mediabeleving: radio, 
televisie en het internet & mobiel 
aanbod54. Voor de mediabele
vingen radio en televisie worden 
de kosten vervolgens verdeeld 
per net. Voor internet en mobiel 
rapporteert de VRT apart voor 
de webplatformen Deredactie.be, 
Sporza.be en Klara.be. De overige 
sites worden gegroepeerd.

De kosten van de digitale ra- 
diostromen worden bij de bijho
rende netten verrekend, omdat ze 
beschouwd worden als verrijking 
van de hoofdkanalen. De kosten 
van Nieuws + worden toege
voegd aan Radio 1, de kosten van 
MNMHits bij MNM en deze van 
Klara Continuo bij Klara.
De kosten van de digitale 
stromen van televisie (Eén-t-, 
Canvas+ en Ketnet+) worden 
eveneens bij de bijhorende netten 
gerapporteerd.
Internet draagt de marginale kos
ten van de internetradio’s (Radio 
1 Classics, Radio 2 De Topcollec
tie XL, StuBru Rock It!, Klara Jazz 
en Ketnet-webradio).

C. De kosten van de programma-out
put bestaan uit de productiekosten 
van het uitzendschema, de uit- 
zendkosten en de andere indirect 
toewijsbare kosten.

► De productiekosten van het 
uitzendschema bestaan uit de 
directe schemakosten en de indi
rect toewijsbare schemakosten. 
De directe schemakosten omvat
ten zowel de externe kosten als 
de kosten voor het gebruik van 
de interne productiemiddelen 
(mensen en middelen), en dit 
voor de uitgezonden program
ma’s op radio en televisie, het 
internetaanbod en mobiele 
toepassingen.
De kosten die niet direct toewijs- 
baar zijn aan een net, worden 
verdeeld volgens allocatiere
gels die uitvoerig verantwoord 
en gedocumenteerd worden. 
Algemeen gesteld worden deze 
kosten toegewezen volgens 
vaststaande procentuele ver
delingen, à rato van de directe 
geplande productiekosten, aan 
de hand van een afname in uren 
of op basis van andere onderlig
gende statistische kengetallen.

► De uitzendkosten bestaan uit de 
mediakosten, de distributiekos- 
ten en de werkingskosten van de 
directie Marktstrategie.

► De andere indirect toewijsbare 
kosten bestaan uit de ruil en de 
kosten voor onderzoek en in
novatie.

D. In de kosten van de ondersteunen
de directies wordt via afzonderlijke 
kostenplaatsen analytisch gerap
porteerd over de personeels- en 
werkingskosten van de Algemene 
Directie en de directies Financiën, 
HR en Technologie55. Ook de kos
ten van het TOM-project worden 
hier verrekend.

E. De activiteiten van Line Extensions 
houden rechtstreeks verband met 
of zijn afgeleid van de VRT-netten 
of programma’s en betekenen dus 
een toegevoegde waarde voor de 
inhoudelijke opdracht van de VRT. 
Line Extensions bevat vier catego
rieën van activiteiten: evenemen
ten, licensing en merchandising, 
Ooit Gemist en de muziekuitgeverij.

53 Directies zoals ze in 2009 bij de VRT bestonden.
54 In de beheersovereenkomst is in artikel 6 bepaald dat "de VRT haar aanbod via alle relevante media brengt: Radio, Televisie, Internet en Mobiel” . In de analyse van de 

kosten 2008 en 2009 neemt de VRT internet en mobiel samen, omdat zij voor de mobiele toepassingen tot dan toe slechts beperkte kosten had.
55 Een deel van de kosten van de directie Technologie -  met name de indirect toewijsbare productiekosten - worden versleuteld naar de netten, en worden onder de 

programma-output verrekend. De niet-toewijsbare kosten worden verrekend onder de kosten van de ondersteunende diensten.



F. Tenslotte onderscheidt de VRT een 
rubriek “Andere kosten”, waarin 
kosten worden ondergebracht zoals 
de voorzieningen voor risico’s en 
kosten (toename en afname), de 
sublicenties, de kosten in ver
band met het Belgisch voetbal die 
volledig gerecupereerd worden, 
de waardeverminderingen, de 
herwaarderingen einde boekjaar, 
de belastingen (kantoorbelastin- 
gen, onroerende voorheffing en 
niet-recupereerbare BTW), de her
structureringskosten en de kosten 
voor het Vlaams Omroeporkest en 
Kamerkoor. Deze kosten worden af
zonderlijk gerapporteerd omdat ze 
anders vergelijkingen over de jaren 
heen zouden scheeftrekken. Boven
dien vallen enkele van deze kosten 
(VOK, gerecupereerde productie
kosten van het Belgisch voetbal en 
sublicenties) buiten de eigenlijke 
werking van de publieke opdracht, 
en staat er een gelijk bedrag aan 
opbrengsten tegenover.

3 .2  Analytische verdeling 
kosten -  totaal

in m io euro
2008

TV 270,0 61,3% 270,1 61,1%
Radio 96,5 21,9% 96,7 21,9%
Internet & Mobiele toepassingen 13,4 3,0% 12,3 2,8%
Kost program m a-output 379,9 86,2% 379,1 85,8%
Ondersteunende directies 53,9 12,2% 55,4 12,5%
Line extensions 6,8 1,6% 7,7 1,7%
Subtotaal 440,6 100,0% 442,2 100,0%
Andere 12,5 24,1

1 T o ta a l( * ) 453,1 466.3
(*)  in c lu s ie f voorraadw ijz ig ingen

In 2009 werd de verdeelsleutel voor 
de auteursrechten aangepast. Om
wille van de vergelijkbaarheid werd 
deze sleutel retroactief toegepast op 
de cijfers van 2008. De auteursrech
ten werden in het jaarverslag 2008 
verdeeld volgens de productiekosten. 
Hierdoor werd een te groot deel aan 
televisie toegekend. De meest rede
lijke verdeling over radio en televisie 
wordt door VRT nu ingeschat op 
respectievelijk 53%/47%.

In 2009 waren 86,2% van de kosten 
op ondernemingsniveau rechtstreeks 
toewijsbare productiekosten. Het ging 
hier voornamelijk over de productie
kosten van het uitzendschema, maar 
ook over de mediakosten, de distribu- 
tiekosten, de werkingskosten van de 
directie Marktstrategie, de ontwikke
lingskosten en de kosten van de ruil.

De kosten van de programma-output stegen ten opzichte 
van 2008 met 0,8 miljoen euro. Deze stijging is het 
resultaat van enerzijds een stijging van de kosten door de 
verkiezingen in 2009, en anderzijds een daling door de 
Olympische Spelen in 2008. Daarnaast is er bij radio en 
televisie een stijging van de ruilovereenkomsten voor in 
totaal 4,4 miljoen euro.

De kosten van de ondersteunende directies bedroegen 
12,2% van de totale kosten. Ze daalden globaal met 1,5 
miljoen euro. De daling wordt onder meer veroorzaakt 
door dalende uitgaven voor consultancy. Het relatief aan
deel in het totaal van de kosten zakt daardoor van 12,5% 
naar 12,2%, of in absolute waarde van 55,4 miljoen euro 
naar 53,9 miljoen euro.

De kosten voor de commerciële activiteiten Line Extensi
ons daalden van 1,7% in 2008 tot 1,6% in 2009 omdat er 
minder ruilovereenkomsten werden afgesloten.

Bij de post “Andere” daalden de kosten in 2009 ten 
opzichte van het vorig boekjaar met 11,6 miljoen euro, 
voornamelijk bij de kosten voor sublicenties en bij de 
gerecupereerde kosten met betrekking tot de Belgische 
voetbalcompetitie.

3 .3  Analytische verdeling kosten programma- 
output per net/site

Kosten per n e t-R a d io
in  m io euro

W Ê Ê Ê Ê ^ ^ M w ^ m 2009 2008
Radio 1 21,3 22,1% 23,2 24,0%
Radio 2 28,9 29,9% 27,9 28,9%
MNM 13,3 13,8% 13,6 14,1%
StuBru 15,2 15,7% 14,8 15,3%
Klara 15,0 15,6% 14,2 14,7%
RVi 2,8 2,9% 3,0 3,1%

1 Totaal Radio 96,5 100 ,0% 96,7 10 0 ,0%  1

Digitale zenders werden bij de hoofdzenders gerekend.

De kosten van de radio daalden met 0,2 miljoen euro 
tot 96,5 miljoen euro in 2009. De daling van de kosten 
bij Radio 1 kan verklaard worden door het wegvallen 
van het effect van de Olympische Spelen en doordat er 
minder ruilovereenkomsten werden afgesloten. Radio 2 
heeft enkele nieuwe programma’s uitgezonden in 2009 
die goedkoper geproduceerd werden. Radio 2 sloot ook 
minder ruilovereenkomsten af. De kosten van MNM 
daalden omdat de opstartkosten voor de lancering van 
MNM voornamelijk in 2008 geboekt werden. Ook voor 
MNM werden er minder ruilovereenkomsten afgesloten. 
Klara steeg met 0,8 miljoen euro omdat zij vanaf het 
najaar 2009 een duurder programmaschema uitzond. De 
kleine stijging van Studio Brussel is te verklaren door de 
toename van de ruilovereenkomsten.



Kosten per net -  TV
in mio euro

2009 2008
Eén 182,8 69,0% 182,1 67,4%
Canvas 62,3 22,1% 63,5 23,5%
Ketnet 24,9 8,9% 24,5 9,1%

1 Totaal TV 270,0 100 ,0% 270,1 10 0 ,0%  1

De kosten van TV daalden met 0,1 miljoen 
euro tot 270,0 miljoen.

De kosten van Eén bleven min of meer 
constant. Enerzijds is er een daling van 
de kosten in 2009 door het feit dat de 
Olympische Spelen in 2008 werden uit
gezonden. Anderzijds wordt deze daling 
gecompenseerd door een stijging van de 
ruilovereenkomsten en de bijkomende 
kosten als gevolg van het uitgebreid 
informatieaanbod over de Vlaamse en Eu
ropese verkiezingen in 2009. Eén zond in 
2009 ook enkele nieuwe fïctiereeksen uit, 
zoals De smaak van De Keyser, Los Zand 
en Van Vlees en Bloed.

De kosten van Canvas daalden met 1,2 
miljoen euro tot 62,3 miljoen, voorname
lijk veroorzaakt door het wegvallen van 
de kosten voor de Olympische Spelen. 
Bovendien was er in 2009 geen Canvas- 
collectie.

De uitgaven voor Ketnet stegen in 2009 
met 0,4 miljoen euro omdat er meer ruil
overeenkomsten werden afgesloten.

Kosten per site -  Internet & Mobiele toepassingen
in m io euro

■ ■ ■ ■ ■ M i 2009 2008
Deredactie.be 6,2 41,1% 4,1 33,5%
Sporza.be 2,1 11,2% 1,6 12,9%
Klara.be 1,2 7,8% 2,2 17,6%
Websites & mobiele toepassingen 3,9 39,9% 4,4 36,0%

1 Totaal in te rn et & m obiele toepassingen 13,4 10 0 ,0% 12,3 10 0 ,0%  i

4 . Onderzoek & Innovatie

in m io euro
Project 2008
M ediadienstenplatform 1,5 1,6
VRT-medialab 3,2 3,5

1 to ta a l O nderzoek & Innovatie 4,7 5.1 1

In het kader van de Beheersover
eenkomst 2007-2011 werd een 
afzonderlijke overeenkomst gesloten 
met betrekking tot onderzoek en in
novatie. De kosten (en opbrengsten) 
worden opgevolgd via een aparte, 
volledig gescheiden business unit, het 
VRT-medialab. De totale kosten voor 
het VRT-medialab bedroegen in 2009
3,2 miljoen euro.

Het VRT-medialab boekte in 2009 een 
winst van 0,8 miljoen euro, dank
zij eigen inkomsten uit onderzoek. 
Deze winst wordt volledig naar een 
afzonderlijke reserve voor innovatie 
overgeboekt. Conform de beheers
overeenkomst zal deze reserve uit
sluitend aangewend worden voor de 
realisatie van de opdracht Onderzoek 
& Innovatie.

De afschrijvingskosten voor het 
afgesloten project “mediadiensten- 
platform” (Beheersovereenkomst 
2002-2006) bedroegen 1,5 miljoen 
euro. Deze kosten worden gefinan
cierd met de daartoe aangelegde kapi- 
taalsubsidie.

De kosten van internet en mobiele toepas
singen stegen ten opzichte van 2008 met 
1,1 miljoen euro.

De kosten van Deredactie.be stegen 
in 2009 als gevolg van het uitgebreid 
informatieaanbod over de Vlaamse en Eu
ropese verkiezingen. De VRT investeerde 
de afgelopen jaren in haar (mobiele) web
platformen. De mobiele webplatformen 
voor Deredactie.be en Sporza.be werden 
in 2008 opgestart, maar de meeste kosten 
werden in 2009 ten laste genomen. De 
opstartkosten van het nieuwe webplat
form Klara.be werden reeds in 2008 in de 
kosten genomen.

De kosten van de andere websites daalden 
omdat er in 2009 minder geïnvesteerd 
werd in Ketnetkick.



5. Voorraden

De totale voorraad van de VRT bedroeg in 2009 94,8 miljoen euro (zie 
volume 2.1 van de jaarrekening) en bestaat uit voorraad sportrechten (44,4 
miljoen euro), voorraad filmrechten (11,5 miljoen euro), voorraad eigen pro
ducties (34,8 miljoen euro), vooruitbetalingen filmrechten (4 miljoen euro), 
waardeverminderingen filmrechten (-0,4 miljoen euro) en voorraad technisch 
magazijn (0,5 miljoen euro).
Hierna worden de sportrechten, filmrechten en eigen producties verder toege
licht.

A. Sportrechten

De voorraad sportrechten bleef in
2009 nagenoeg constant. Er werden
-  in waarden uitgedrukt - evenveel 
nieuwe contracten afgesloten als er 
rechten werden verbruikt.

Belangrijke nieuwe voetbalcontracten 
die in 2009 werden afgesloten zijn 
o.a. de uitzendrechten voor het EK 
Voetbal van 2012 in Polen/Oekraïne, 
de Beker van België en de UEFA- 
Europa League. Voor het wielrennen 
werden rechten aangekocht voor de 
Giro, de Vuelta, en het WK wielren
nen. Verder werden de uitzendrechten 
met 1 jaar verlengd voor Wimbledon, 
en werd een contract afgesloten voor

in mio euro

de Memorial Van Damme dat loopt 
tot 2014.

Er werden in 2009 voor een bedrag 
van 13,4 miljoen euro aan sportrech
ten uitgezonden, waaronder voor het 
voetbal de Belgische competitie, de 
Beker van België, de UEFA-Europa 
League en de thuiswedstrijden van 
de Rode Duivels. Voor het wielrennen 
waren dat onder andere de Ronde 
van Frankrijk, de Giro, de Vuelta, de 
Ronde van Vlaanderen, het WK wiel
rennen op de weg, het WK veldrijden 
en de wereldbeker veldrijden. Voor de 
andere sporten waren er onder andere 
uitzendingen voor de Formule 1, de 
vier grandslam-tennistoernooien, en 
de zaalsporten.

Voorraad op 
01-01-2009

Aankopen 
in 2009

Uitgezonden 
in 2009

Voorraad 
op 31/12/2009

44,5 13,3 -13,4 44,4
Aankopen o.a.: Uitgezonden o.a.:

A tletiek Memorial Van Damme (2010-2014) Formule 1
Tennis Wimbledon (2010) Tennis Wimbledon

EK voetbal (2012) Belgische voetbal com petitie
Beker van België voetbal (2009-2012) Beker van België voetbal

Uefa Europa League voetbal (2009-2012) Uefa Cup
Wielrennen Giro (2009-2012) Thuiswedstrijden Rode Duivels

Wielrennen Vuelta (2009-2011) Ronde van Frankrijk
UCI w ie lrennen/m ountainbike (2009-2012) Wielrennen Giro

UCI Veldrijden

in mio euro
B. Filmrechten

De totale filmvoorraad daalde in 2009 
met 0,4 miljoen euro en bedroeg 
op het einde van het boekjaar 11,5 
miljoen euro.

Voorraad 
op 01/01/2009

Aankopen 
in 2009

Verbruik in 
2009

Schrapping Voorraad 
in 2009 op 31/12/2009

Films 3,5 2,3 -2,7 -0,1 3,0
Documentaires 1,8 2,4 -2,1 -0,2 1,9
Series, Comedy’s, Animatie, enz 6,6 6,9 -6,6 -0,3 6,6
Totaal 11,9 11.6 -1 1 ,4 -0 ,6  11,5

C. Eigen producties
in mio euro

Eigen producties zijn de programma’s De voorraad van de eigen producties Eindvoorraad 2009 2008
die specifiek voor de VRT gemaakt is in 2009 gestegen met 0,9 miljoen Fictie 21,4 21,0
worden, ofwel door een intern euro: van 33,9 miljoen euro begin Andere 13,4 12,9
productiehuis, ofwel door een extern 2009 tot 34,8 miljoen euro eind 2009. 1 Totaal 34 ,8 33,9
productiehuis.



Verslag van 
de commissaris

Aan de Directie van De Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV 
van Publiek Recht,

Wij hebben een onderzoek uitgevoerd 
op de bijgevoegde “Analyse van de 
opbrengsten en kosten” (de “analyse”) 
voor het boekjaar 2009 zoals die werd 
opgesteld onder de verantwoordelijk
heid van de directie van De Vlaamse 
Radio- en Televisieomroeporganisatie 
NV van Publiek Recht. Deze verant
woordelijkheid omvat onder meer: 
het ontwerpen, implementeren en in 
stand houden van een interne contro
le met betrekking tot het opstellen en 
de getrouwe weergave van de analyse 
zodat deze geen afwijkingen van ma
terieel belang, als gevolg van fraude 
of van fouten, bevat en het kiezen 
en toepassen van geschikte analyti
sche principes die onder de gegeven 
omstandigheden redelijk zijn. De ana
lytische principes op basis waarvan 
deze analyse werd opgemaakt zijn in 
samenvatting opgenomen onder het 
hoofdstuk 3.1. ‘Samenvatting van de 
toegepaste analytische principes’.

Onze controlewerkzaamheden had
den tot doel om een verklaring af te 
leveren over de redelijkheid van deze 
analytische principes alsmede over 
hun toepassing.

Bij onze controle hebben wij ons o.a. 
gebaseerd op de werkzaamheden die 
we hebben uitgevoerd in het kader 
van de certificatie van de jaarrekening 
van de vennootschap per 31 decem
ber 2009. Overeenkomstig de normen 
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren 
hebben wij controlewerkzaamhe
den uitgevoerd ter verkrijging van 
controle-informatie over de in de

jaarrekening opgenomen bedragen 
en toelichtingen. De selectie van deze 
controlewerkzaamheden is afhan
kelijk van onze beoordeling welke 
een inschatting omvat van het risico 
dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van 
fraude of van fouten. Bij het maken 
van onze risico-inschatting hou
den wij rekening met de bestaande 
interne controle van de vennootschap 
met betrekking tot het opstellen en de 
getrouwe weergave van de jaarreke
ning ten einde in de gegeven omstan
digheden de gepaste werkzaamheden 
te bepalen maar niet om een oordeel 
over de effectiviteit van de interne 
controle van de vennootschap te 
geven. Op 15 maart 2010 hebben wij 
over de jaarrekening per 31 december
2009 een verklaring zonder voorbe
houd afgeleverd.

Wij hebben onze werkzaamheden uit
gebreid en bijkomende steekproeven 
genomen om onderstaande verklaring 
af te leveren over de correcte toepas
sing van deze analytische principes. 
Tevens hebben wij de redelijkheid van 
deze principes nagekeken.

Bij de uitvoering van onze werkzaam
heden hebben wij geen anomalieën 
vastgesteld die ons zouden kunnen 
doen besluiten dat deze analytische 
principes niet correct zijn toegepast of 
waaruit zou kunnen blijken dat deze 
principes niet redelijk zouden zijn 
vastgesteld.

Diegem, 20 april 2010

D e c o m m is s a r is  
D ELO ITTE B e d r ijfs re v is o re n
BV o.v.v.e. CVBA
V e r te g e n w o o rd ig d  d o o r

R ik  N e c k e b r o e c k



4. Nettokosten 
van de publieke opdracht

De nettokosten van de publieke 
opdracht van de VRT zijn het verschil 
tussen
► de op bedrijfsniveau geboekte 

ondernemingskosten na aftrek van 
de kosten verbonden aan de com
merciële activiteiten die direct noch 
indirect enig voordeel halen uit de 
openbare omroepopdracht;

► en de inkomsten uit niet-commer- 
ciële activiteiten en de inkomsten 
uit commerciële activiteiten die 
wel voordeel halen uit de openbare 
omroepopdracht.

De nettokosten van de publieke op
dracht mogen volgens de transparan- 
tierichtlijn van de Europese Commissie 
niet lager zijn dan de toegekende 
overheidssubsidies ter financiering van 
de publieke opdracht.

De Vlaamse Regering heeft zich tegen
over de Europese Commissie verbon
den om, met ingang van het boekjaar 
2008, de reservering van het eventuele 
netto-surplus uit de exploitatie van de 
openbare omroepopdracht wettelijk 
te regelen. De term netto-surplus of 
overcompensatie verwijst naar het ver
schil tussen de overheidsdotatie en de 
netto-kosten van de publieke opdracht. 
De reservering van het netto-surplus 
zal beperkt worden tot 10% van de 
in dat betrokken boekjaar ontvangen 
bedragen aan overheidsmiddelen. Deze 
bepalingen werden opgenomen in het 
mediadecreet.

Niet -com m erciële 
opbrengsten

in mio euro
2007 2008 2009

Facilita ire toelevering 7,3 4,1 5,7
Coproducties 3,3 3,6 3,7
Personeelscatering 0,8 0,8 1,3
Financiële opbrengsten 0,5 1,1 0,5
Andere bedrijfsopbrengsten 3,1 2,3 6,5

( * )  exclusief voorraadw ijz ig ingen

De stijging van de niet-commerciële 
opbrengsten in vergelijking met 
het jaar 2008 (+ 5 ,9  miljoen euro) 
is voornamelijk te danken aan de 
meerwaarde uit de verkoop van het 
zenderpark aan Norkring België, en 
aan de dienstverlening aan Norkring.

Commerciële activiteiten: 
rechtstreeks /  onrechtstreeks 
voordeel uit de publieke op
dracht

in mio euro
2007 2008 2009

Opbrengsten 133,8 132,3 113,9
Kosten 45,9 49,3 36,2

1 R esultaat + 8 7 ,9 + 8 3 ,0  + 7 7 ,7  j

In 2009 is er een positief resultaat 
van 77,7 miljoen euro op de com
merciële activiteiten die rechtstreeks 
of onrechtstreeks voordeel uit de pu
blieke opdracht halen. Dat overschot 
is vooral te danken aan de ontvangs
ten uit de lineaire doorgifte van de 
tv-netten en de via de VAR ontvangen 
radioreclame, sponsoring alliantie- 
partners, radiosponsoring, tv-sponso- 
ring, boodschappen van algemeen nut 
en dividenden. Het positief resultaat 
draagt bij tot de financiering van de 
publieke opdracht.

Het resultaat daalt ten opzichte van
2008 met 5,3 miljoen euro. Dat is 
te wijten aan de lagere ontvangsten 
uit de advertentiemarkt, vooral bij 
radioreclame en radiosponsoring, en 
de lagere inkomsten uit de verkoop 
van programma’s en formats.

De daling van de opbrengsten is ver
der te verklaren doordat in 2008 een 
sublicentie aan de RTBF voor de rech
ten van de Belgische voetbalcompeti
tie voor het Franstalige landsgedeelte 
geboekt werd. Ook de terugvordering 
van kosten voor de Belgische voetbal
competitie valt vanaf augustus 2008 
weg. Deze lagere ontvangsten hebben 
echter geen effect op het resultaat 
omdat er ook lagere kosten tegenover 
staan.

In 2009 bedroegen de niet-commercië- 
le opbrengsten 17,8 miljoen euro. Deze 
opbrengsten bestaan uit de facilitaire 
toelevering, de coproducties, de perso
neelscatering, de financiële opbrengs
ten en andere bedrijfsopbrengsten. De 
andere bedrijfsopbrengsten betreffen 
onder meer gerecupereerde kosten en 
dienstverleningen aan Norkring en 
VAR.

Totaal ( * )  15, 11,9 17,8

Andere commerciële 
activiteiten

in mio euro
2008 2007 2000

Opbrengsten 10,2 13,3 13,3
Kosten 7,0 8,7 7,5

1 R esultaat + 3 ,2 + 4 ,6 + 5 ,8

Het resultaat van de commerciële 
activiteiten die geen voordeel halen 
uit de uitvoering van de publieke 
opdracht bedroeg 5,8 miljoen euro.
Dat resultaat werd voornamelijk gere
aliseerd via licensing, organisatie van 
evenementen en aanbod-op-aanvraag 
(Ooit Gemist).

Het positief resultaat draagt bij tot 
de financiering van de publieke 
opdracht. Het resultaat stijgt ten op
zichte van 2008 met 1,2 miljoen euro, 
vooral te danken aan de lagere kosten 
bij Line Extensions.

Nettokosten 
van de publieke opdracht

in mio euro
2007 2008

Nettokost van de publieke opdracht 310,2 313,4 313,8
Overheidssubsidies 299,6 302,8 307,4

1 Netto deficit -1 0 ,6 -1 0 ,6 -6 ,4  j

De nettokosten van de publieke op
dracht bedragen 313,8 miljoen euro 
in 2009, wat 6,4 miljoen euro meer is 
dan de overheidssubsidies. Het boek
jaar 2009 sluit dus net zoals 2007 en
2008 af met een netto-defkit, of een 
ondercompensatie van de openbare 
omroepopdracht.



5. Vlaamse Audiovisuele Regie (VAR)

var
De NV VAR is een dochteronder
neming van de VRT. VAR verleent 
diensten op het vlak van radiore
clame, sponsoring, boodschappen van 
algemeen nut en commercialisering 
van websites. De VRT had in 2009 
een meerderheidsbelang in de NV 
VAR van 90%.

VAR haalde in 2009 een omzet van 68,2 miljoen euro en 
een resultaat na belasting van -1,6 miljoen euro verlies.

Op 23 januari 2009 werd de internetregie Pebble Media 
N.V., een joint venture tussen Telenet, Concentra en VAR 
opgericht.

6. Pensioenfondsen
1. Pensioenfinancieringsorga- 
nisme Statutairen VRT

Het Pensioenfinancieringsorganisme 
Statutairen VRT werd opgericht eind 
1997. Het is belast met het beheer 
van de reserves voor het nakomen 
van de wettelijke pensioenen van 
statutaire personeelsleden van de 
VRT en hun begunstigden. Het dekt 
ook de kostprijs van de overlevings
pensioenen voor de echtgenoten 
van overleden VRT-werknemers. De 
doelstelling van het Pensioenfinancie
ringsorganisme Statutairen VRT is de 
beschikbare reserves te beheren zodat 
op lange termijn de financiering van 
de statutaire pensioenen gevrijwaard 
kan blijven. De Vlaamse Gemeen
schap draagt door middel van een 
dotatie bij tot deze financiering.

De pensioenrechten van de actieve 
en van de gepensioneerde rechtheb
benden van de VRT zijn volledig 
gewaarborgd. Het decreet van 1997 
waarin de Vlaamse overheid zich ga
rant stelt om de pensioenverplichtin
gen aan te zuiveren van het statutaire 
personeel van de VRT, blijft onverkort 
van kracht.

Op 26 januari 2009 werden alle 
rechthebbenden op een uitkering van 
het Pensioenfinancieringsorganisme 
Statutairen VRT aangeschreven over 
de verschillende ontwikkelingen die 
betrekking hebben op de pensioen- 
vorming van de statutaire personeels
leden van VRT. Het Pensioenfinancie
ringsorganisme Statutairen VRT werd 
op 19 februari 2009 door de CBFA op 
de hoogte gebracht dat het voldoet 
aan de voorwaarden om gebruik te 
maken van de vrijstellingsmogelijk- 
heid betreffende het toezicht door 
de CBFA en dat het fonds geschrapt 
werd van de lijst van ingeschreven 
instellingen.

In 2009 werd het Pensioenfinan
cieringsorganisme Statutairen VRT 
gefinancierd door een vaste overheid
stoelage van 33,7 miljoen euro en 
werknemersbijdragen ten belope van 
7,5% van het barema. Vanaf 2010 
wordt de financiering gewijzigd in 
een vaste overheidstoelage van 23,7 
miljoen euro, werknemersbijdragen 
ten belope van 7,5% en een patronale 
toelage van 19,5% van het barema.

De return voor het Pensioenfinancie
ringsorganisme Statutairen VRT voor
2009 bedraagt +16,6%. De totale 
activa bedragen eind 2008 353,6 
miljoen euro. Aan het jaareinde ver
tegenwoordigen de aandelen 29%, de 
obligaties 54%, het vastgoed 6% en 
cash en gemengde beleggingen samen 
11%. De financieringsgraad bedraagt 
42%.

De buitengewone algemene vergade
ring van 16 november 2009 keurde 
een beperkte statutenwijziging goed. 
Ten aanzien van de CBFA werd een 
duidelijk engagement genomen 
inzake deugdelijk bestuur door het 
invoegen van een artikel 14bis onder 
de titel ‘Deugdelijk Bestuur’: “Het be
stuur van het Pensioenfinancieringsor
ganisme Statutairen VRT wordt uitge
oefend in de geest van de beginselen 
inzake deugdelijk bestuur zoals deze 
worden aanbevolen door de CBFA 
voor het bestuur van instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening”.

2. Pensioenfonds Contractue- 
len VRT

De contractuele werknemers vallen 
onder de pensioenregelingen van de 
private sector. Voor hen bestaat er 
sinds januari 2001 het Pensioenfonds 
Contractuelen VRT dat voorziet in een 
aanvullende pensioenregeling, boven 
op het wettelijk pensioen (de zoge

naamde tweede pensioenpijler) en 
in een substantiële tegemoetkoming 
in geval van overlijden of invalidi
teit. Het fonds wordt integraal door 
de werkgever gefinancierd door een 
jaarlijkse werkgeversbijdrage van 6% 
van de brutoloonmassa.

In 2009 heeft het Pensioenfonds 
Contractuelen VRT verder acties 
ondernomen om te voldoen aan de 
verwachtingen van deugdelijk bestuur 
zoals opgelegd door de CBFA.

De aandacht ging uit naar de imple
mentatie van volgende principes van 
deugdelijk bestuur: ‘interne informa
tieverspreiding’ en ‘externe informa
tie’. Sinds 17 december 2009 hebben 
mandatarissen van het Pensioenfonds 
Contractuelen VRT toegang tot het 
Pensioen Portaal van het Pensioen
fonds Contractuelen VRT. Interne 
documenten en wettelijke publicaties 
van het Pensioenfonds Contractuelen 
VRT worden veilig ter beschikking 
gesteld via het internet. Voor alle 
actieve deelnemers is het mogelijk om 
de pensioenfiches van het jaar 2009 
via het Pensioen Portaal te raadple
gen.

Het Pensioenfonds Contractuelen VRT 
is eind 2009 volledig gefinancierd en 
de allocatie is als volgt: de aande
len vertegenwoordigen 55% van de 
portefeuille, de obligaties 40%, het 
vastgoed 3% en cash 2%. Voor het 
Pensioenfonds Contractuelen VRT 
bedraagt de return over het boekjaar
2009 +18,8% . De totale activa bedra
gen eind 2009 33,8 miljoen euro. De 
financieringsratio van de verplichtin
gen per eind 2009 bedroeg 137%.



De inhoudeli jke opdracht van de openbare omroep
1. Bereiken van een groot publiek

PERFORMANTIE-MAATSTAF (artikel 16)
► Bereik  VRT:

De VRT zal met haar aanbod over de verschillende media op maandbasis min
stens 90%  van de bevolking bereiken.

► Bereik  te lev isiek an alen :
VRT zal m et haar verschillende televisiekanalen op weekbasis minstens 80%  
van de televisiekijkende bevolking bereiken.

► Bereik  rad iokan alen :
VRT zal met haar verschillende radiokanalen op weekbasis minstens 80%  van 
de radioluisterende bevolking bereiken.

► Bereik  nieuw s en in form atie:
VRT zal m et de totaliteit van zijn journaals en informatiemagazines op zijn 
televisiekanalen gemiddeld per dag 60%  van de VRT-televisiekijkers bereiken. 
VRT zal met haar nieuwsbulletins op de diverse radiokanalen per dag 80%  van 
de VRT-luisteraars bereiken.

► Bereik  cu ltuur op g en era listisch e te lev isiekan alen :
De generalistische televisiekanalen zullen via spoor 2 een gevarieerd gamma 
cultuuruitingen aan bod laten komen waarmee ze op weekbasis 20%  van de 
bevolking bereiken.

► Bereik  ed u catie  op g en era listisch e telev isiekan alen :
VRT zal haar educatieve opdracht ter harte nemen. De generalistische televi
siekanalen zullen daarmee via spoor 2 op weekbasis 25%  van de bevolking 

bereiken.

2. Kwaliteit van het aanbod 

PERFORMANTIE-MAATSTAF (artikel 16)
► De VRT verbindt er zich toe door middel van een permanent systeem van 

kwaliteitsbewaking de publieke, functionele, ethische, operationele en profes
sionele kwaliteit te garanderen.

► Over deze kwaliteitscontrole en -verbetering wordt jaarlijks verslag uitgebracht 
in een apart hoofdstuk van het jaarverslag, met ondermeer aandacht voor:
► Functionele kwaliteit:

► De opvolging van het programma-aanbod op TV
► Waarderings- en tevredenheidsonderzoek naar omroep, medium, net en 

programma.
► Publieke kwaliteit:

► Evaluatie van de invulling van de openbare omroepdomeinen.
► De opvolging van missie en waarden door een perm anente waarden- en 

innovatiemeter.
► Ethische kwaliteit:

► De bijzondere aandacht voor positieve beeldvorming wordt gerappor
teerd op basis van een monitor diversiteit.

► Operationele kwaliteit:
► Evaluatie van de operationele en professionele kwaliteit.

3. Diversiteit van het aanbod 

PERFORMANTIE-MAATSTAF (artikel 16)
► Behoud aanbod cultuur op generalistische televisiekanalen:

► VRT zal wanneer een digitaal televisiekanaal wordt uitgebouwd het aantal 
zenduren cultuurprogramma’s op haar generalistische televisiekanalen min
stens behouden.

REALISATIE

De VRT bereikte in 2 0 0 9  met haar aanbod over de verschillende media op maandba
sis 9 8 ,3  %  van de bevolking

De VRT bereikte in 200 9  m et haar verschillende televisiekanalen op relatieve week
basis 88 ,9%  van de televisiekijkende bevolking.

De VRT bereikt in 200 9  met haar verschillende radiokanalen op relatieve weekbasis 
8 1 ,2 %  van de radioluisterende bevolking.

De VRT bereikte in 2 0 0 9  m et de totaliteit van haar journaals en informatiemagazines 
op zijn televisiekanalen gemiddeld per dag 71 ,9%  van de VRT-televisiekijkers.
De VRT bereikte in 2 0 0 9  m et haar nieuwsbulletins op de diverse radiokanalen per 
dag 95 ,9%  van de VRT-luisteraars.

De generalistische televisiekanalen lieten in 2 0 0 9  via spoor 2 een gevarieerd gamma 
aan cultuuruitingen aan bod komen waarmee ze op weekbasis 37 ,5 %  van de bevol
king bereikten.

De VRT nam in 2 0 0 9  haar educatieve opdracht ter harte. De generalistische televisie
kanalen bereikten daarm ee via spoor 2 op weekbasis 3 6 ,1 %  van de bevolking.

REALISATIE
De VRT verzekerde in 2 0 0 9  de publieke, functionele, ethische, operationele en 
professionele kwaliteit die permanent opgevolgd werd.

Over de kwaliteitscontrole en -verbetering wordt verslag uitgebracht in dit jaar
verslag.

REALISATIE
De generalistische televisiekanalen lieten in 2 0 0 9  een gevarieerd gamma cul
tuuruitingen aan bod komen.

De VRT behield het aantal uitzenduren op haar generalistische televisiekanalen op 
een zelfde niveau.



4 . Vlaamse producties

PERFORMANTIE-MAATSTAF (artikel 16)
► V laam se m uziekproductie op radio:

VRT verbindt er zich toe dat op Radio minstens 20%  van zijn muziektijd 
Vlaamse muziekproducties zijn. Minstens 1 VRT-radiokanaal moet door het 
publiek herkend worden als een radio met een Nederlandstalig muziekprofiel.

► V laam se TV-producties en co-producties:
VRT streeft ernaar dat het aandeel van de Vlaamse TV-producties en van de 
co-producties ten minste 50%  bedraagt van de totale output op zijn generalisti

sche televisiekanalen, uitgezonden tussen 18u00 en 23u00.

REALISATIE

Op Radio bestond in 20 0 9  24%  van de muziektijd uit Vlaamse muziekproducties. 
Representatief onderzoek van Ipsos toonde aan dat Radio 2 ervaren wordt als het 
Vlaamse radionet met het meest uitgesproken Nederlandstalig muziekprofiel.

Het aandeel van de Vlaamse tv-producties en van de coproducties in 2 0 0 9  was 
70%  van de totale output op zijn generalistische netten, uitgezonden tussen 
18u00 en 23u00.

Engagementen met betrekking tot technologie
PERFORMANTIE-MAATSTAF (artikel 2 4 ) REALISATIE

De VRT digitaliseert haar volledige productie- en distributieproces. De VRT re
aliseert het digitale productieplatform in de loop van de beheersovereenkomst. 
De VRT rapporteert specifiek over de vooruitgang van deze realisaties.

De VRT heeft in 200 9  haar bestandsgebaseerde productie- en distributieprocessen 
verder verbeterd en gestabiliseerd. De VRT rapporteert hierover in dit jaarverslag.

Engagementen met betrekking 
tot de transmissie van de inhoudel i jke  opdracht
PERFORMANTIE-MAATSTAF (artikel 28 )
K w aliteitscontrole op a lle  sch akels van de produ ctieketen  m oet h et k ijk- en 
lu istercom fort w aarborgen.
► De transmissiediensten verzekeren de analoge en digitale radio- en TV- 

uitzendingen m et een continuïteit van 99 ,5%  m et dien verstande dat voor de 
TV-netten de electriciteits-onderbrekingen niet in rekening worden gebracht.

K w aliteitscontrole op alle sch akels van de productieketen  m oet h et kijk- en 
lu istercom fort w aarborgen.
► De VRT zal de bestaande analoge radiokanalen bestemd voor de Vlaamse 

Gemeenschap uitzenden in FM-stereo, inclusief een aantal RDS-functies. Zend
stations en frequenties worden zo gepland dat de ontvangst met degelijke vaste 
en mobiele (auto)radiotoestellen gewaarborgd is voor het Vlaamse grondge
bied inclusief Brussel voor zover een geschikte antenne wordt aangewend, er 
geen externe storingen optreden en lokale topografische omstandigheden dit 
niet verhinderen. Voor Donna is de ontvangst gegarandeerd voor 95%  van het 
Vlaamse grondgebied. De transmissiediensten streven ernaar die waarde te 
verhogen indien bijkomende frequenties ter beschikking worden gesteld.

De middengolfzenders bieden ontvangst van de radio-uitzendingen tot onge
veer 300  km van Brussel.

De twee analoge televisiekanalen worden m et digitaal stereogeluid (NICAM) 
uitgezonden in Vlaanderen. Ontvangst is gewaarborgd met degelijke TV-toe- 
stellen met een individuele antenne op dakhoogte bij ongewijzigde wetgeving 
en marktomstandigheden.

K w aliteitscon trole op alle sch akels van de produ ctieketen  m oet h et k ijk- en 
lu isterco m fort w aarborgen.
► Het DAB-netwerk van de VRT garandeert een ontvangst met aangepaste 

antenne op de wagen in 99%  van het volledige Vlaamse grondgebied (inclusief 
Brussel). Eind 2 0 0 7  zal het DAB-netwerk zodanig uitgebouwd zijn dat bin- 
nenhuisontvangst in 95%  van het volledige Vlaamse grondgebied (inclusief 
Brussel) gegarandeerd is.

► Het DVB-T-netwerk van de VRT verzorgt een ontvangst voor een buitenantenne 
op dakhoogte in het volledige Vlaamse grondgebied (inclusief Brussel).

REALISATIE

De transmissiediensten konden in 2 0 0 9  de radio- en tv-uitzendingen verzekeren 
(uitgezonderd de elektriciteitsonderbrekingen voor de tv-netten) met een conti
nuïteit van 9 9 ,9 9 %  voor FM-radio, 9 9 ,8 8 %  voor MW-radio, 99 ,73%  voor DAB en 
99 ,89%  voor DVB-T.

Zoals door de Vlaamse overheid gevraagd, is het zenderpark van de VRT in 200 9  
verzelfstandigd. Norkring Belgium is nu de beheerder van het vroegere zenderpark 
van de VRT.
Norkring Belgium zond in 2 0 0 9 , voor de VRT, Radio 1, Radio 2, Klara, Studio 
Brussel en MNM uit in FM-stereo, inclusief een aantal RDS-functies. De ontvangst 
met degelijke vaste en m obiele (auto)radiotoestellen was gewaarborgd voor het 
Vlaamse grondgebied inclusief Brussel voor zover een geschikte antenne wordt 
aangewend, er geen externe storingen optreden en lokale topografische omstan
digheden dit niet verhinderen. Voor MNM was de ontvangst gegarandeerd voor 
95%  van het Vlaamse grondgebied.

Op 30  maart 200 8  werden drie van de vier middengolfzenders uitgeschakeld. Die 
beslissing volgde uit de beheersovereenkomst. Eén zender werd behouden: de 
zender op 9 2 7  kHz voor Radio 1. Deze zender heeft een bereik van ongeveer 150 
km rond Brussel.

Tot 3 november 2 0 0 8  werden de twee analoge televisiekanalen met digitaal stere
ogeluid (NICAM) uitgezonden in Vlaanderen. Op 3 november werden de analoge 
tv-uitzendingen via de ether in Vlaanderen stopgezet.

Het DAB-netwerk van de VRT garandeerde in 2 0 0 9  de ontvangst m et aangepaste 
antenne op de wagen in 98%  van het volledige grondgebied (inclusief Brussel). 
Binnenhuisontvangst is mogelijk in 84%  van het volledige Vlaamse grondgebied 
(inclusief Brussel). Om de doelstelling te halen zijn nog bijkomende zenders (of 
hogere vermogens) vereist.

Het DVB-T-netwerk van de VRT verzorgde in 2 0 0 9  een ontvangst voor een 
buitenantenne op dakhoogte in het volledige Vlaamse grondgebied (inclusief 
Brussel). Binnenhuisontvangst is mogelijk bij 75%  van de gezinnen in Vlaanderen 
en Brussel.



Engagementen met betrekking tot het personeelsbeleid
PERFORMANTIE-MAATSTAF (a rtike l 3 2 )
H et uitbouw en van de VRT to t een  innovatieve, een  effic iën te, een  lerende en
een  aan trek kelijke digitale om roeporganisatie

► De VRT biedt via haar HR-afdeling ondersteuning in alle strategische veran
deringsprocessen d.m.v. gepaste coaching, opleiding en het begeleiden van de 
organisatieontwikkeling.

► Daartoe zal VRT in alle stuur- en werkgroepen die ingrijpen op de organisatie
cultuur o f -ontw ikkeling ten minste 1 HR-vertegenwoordiger aanduiden.

► VRT garandeert dat ten minste 35%  van de vacatures ingevuld worden via 
interne doorgroei.

► VRT biedt een gevarieerde waaier aan van relevante opleidings- en ontwik- 
kelingsinitiatieven en bereikt hierm ee elk ja a r  ten minste 60%  en over een 
periode van 3 ja a r  100%  van alle medewerkers.

► VRT legt de komende jaren een talentendatabank aan gebaseerd op informatie 
komende uit functioneringsgesprekken, interne doorgroei-screenings, het VRT- 
eigen competentiemanagem entm odel en uit spontane o f gerichte sollicitaties.

► VRT zal haar inspanningen om telethuiswerk te promoten verder zetten en wil 
tegen het einde van deze beheersovereenkomst 10%  telethuiswerkers tewerk 
stellen.

De VRT b eh eerst de p erson eelsk osten

► De VRT waakt er over dat de personeelskosten beheerst worden en alleszins 
binnen de perken blijven van het jaarlijks door de Raad van Bestuur goedge
keurde ondernemingsplan.

* VRT rapporteert jaarlijks over de samenstelling van zijn personeelseffectief 
(aantal, geslacht, statuut, functieniveau, leeftijd), het personeelsverloop (in- en 
uitstroom) en het absenteïsme.

VRT streeft er  n aar om  zow el in de beeldvorm ing als op vlak van tew erkste l
ling een  a fsp iegelin g  te zijn  van de sam enleving. De VRT zal d aartoe een  
d iv ersiteitsbeleid  voeren  w aarin  b ijzon d ere aan d ach t g aat n aar gender, a l
loch ton en  en person en  m et een  handicap.

► Er wordt een diversiteitsbarometer ontwikkeld waarm ee programmamakers 
van radio, televisie, nieuwe media, zelf hun programma’s kw antitatief en kwa
litatief kunnen evalueren op diversiteit.

► Op het vlak van tewerkstelling:
► streeft de VRT naar m eer vrouwen in het management (33% ) ;

► wordt bij gelijke kwalificaties een voorrangsbeleid gevoerd voor personen 
van allochtone origine ;

► worden jaarlijks zes betaalde opleidingsstages van zes maanden georga
niseerd te verdelen in functie van het aantal geschikte kandidaten over 
jongeren van allochtone origine en jongeren met een handicap ;

► zal de VRT streefcijfers vastleggen wat betreft de tewerkstelling van perso
nen met een handicap en personen van allochtone afkomst.

REALISATIE

De VRT bood in 2 0 0 9  via haar HR-afdeling ondersteuning in alle strategische 
veranderingsprocessen door middel van gepaste coaching, opleiding en het bege
leiden van de organisatieontwikkeling.

De VRT stelde in 2 0 0 9  in alle stuur- en werkgroepen die ingrijpen op organisatie
cultuur o f -ontw ikkeling ten minste één HR-vertegenwoordiger aan.

In 20 0 9  werd 55%  van de vacatures ingevuld via interne doorgroei.

De VRT bood in 2 0 0 9  een gevarieerde waaier aan van relevante opleidings- en 
ontwikkelingsinitiatieven en bereikte hiermee 73%  van alle medewerkers. On
danks diverse inspanningen konden niet alle medewerkers in de periode 
20 0 6 -2 0 0 9  genieten van een opleiding (85% ).

De VRT evalueerde verschillende voorbeelden van talentendatabanken van an
dere Vlaamse bedrijven. Reeds in 20 0 8  concludeerde de VRT dat het telkens om 
dure en ingewikkelde systemen bleek te gaan die veel onderhoud vergen. Binnen 
de directie Productie werden de competenties toen in kaart gebracht en opge
volgd met een eigen ontwikkeld systeem. Dat bracht de VRT ertoe de ontwikke
ling van een databank pragmatisch uit te bouwen met een eigen Excelsysteem.

De VRT zette in 200 9  haar inspanningen om telethuiswerk te promoten voort. In 
20 0 9  werd 15%  telethuiswerkers tewerkgesteld.

Het personeelsbudget 2 0 0 9  werd in het ondernemingsplan 2 0 0 9  geraamd op 
181 ,2  miljoen euro. De reële uitgaven bedroegen 177 ,7  miljoen euro, wat een 
overschot van 3 ,5  m iljoen euro betekent. In deze cijfers werd de vzw Vlaams 
Omroeporkest en Kamerkoor buiten beschouwing gelaten, omdat daarvoor een 
aparte financiering is voorzien.
De voornaamste oorzaken van het overschot op het personeelsbudget zijn :

In het budget werd een indexverhoging voorzien op 1 ju li 2009 . Deze index
aanpassing is er evenwel niet gekomen.

► De VRT besliste om geen bonussen aan medewerkers met betrekking tot het 
ja a r  200 9  uit te betalen.

De VRT rapporteert in dit jaarverslag over de samenstelling van zijn personeelsef
fectief, het personeelsverloop en het absenteïsme.

Eind 2 0 0 9  werd een monitoronderzoek diversiteit uitgevoerd. Met dit onderzoek 
kunnen programmamakers van radio, televisie en nieuwe media zelf hun pro
gramma’s kw antitatief en kw alitatief evalueren op diversiteit.

De VRT had in 200 9  30 ,4%  vrouwen in haar management.

Bij gelijke kwalificaties voerde de VRT in 2 0 0 9  een voorrangsbeleid voor perso
nen van allochtone origine.

De VRT bood in 2 0 0 9  zes betaalde opleidingsstages van zes maanden aan in func
tie van het aantal geschikte kandidaten verdeeld over personen van allochtone 
origine en personen m et een functiebeperking.

De VRT legde een streefcijfer voor de tewerkstelling van personen van allochtone 
origine vast op 2 ,5%  (tegen eind 2 0 1 1 ) en van personen met een functiebeper
king op 1%  van het personeel.



Financiële afspraken tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap

PERFORMANTIE-MAATSTAF (artikel 4 1 )
De vrijw aring van een  gezonde fin an ciële positie is voor de VRT een  abso lute 

noodzaak.

► De VRT behaalt jaarlijks minstens het cumulatieve resultaat over de duur van 
de beheersovereenkomst conform het financieel plan in bijlage (nvdr van de 
VRT-beheersovereenkomst 2007-2011). Dit veronderstelt dat jaarlijks minstens 
90%  wordt gehaald van de plafonds voor radioreclame en televisiesponsoring.

► De VRT realiseert bij afsluiting van ieder boekjaar een solvabiliteitsratio (ver
houding eigen vermogen / balanstotaal) van minimaal 30% .

► Het deficit van gecumuleerd maximaal 27  miljoen euro mag uitsluitend veroor
zaakt zijn door de kosten van het renovatieproject TOM.

► Het eigen vermogen van de VRT zal einde 2011 niet lager liggen dan 109 
miljoen euro.

► De VRT zet een efficiency-verbeteringstraject op dat de garantie biedt dat bij 
constant beleid (inhoudelijk én financieel) de uitvoering van de openbare 
omroepopdracht na 2011 gevrijwaard blijft.

De VRT h eeft oog voor h et ESR-vorderingensaldo van de V laam se overheid

► Het ESR-resultaat mag cum ulatief op het einde van 2011  maximaal 49  miljoen 
euro ongunstiger zijn dan het resultaat van het financieel plan in bijlage. Op 
jaarbasis mag er een divergentiemarge van maximaal 10 miljoen euro zijn t.o.v. 
de projectie van het ESR-resultaat in bijlage (nvdr van de VRT-beheersovereen- 
komst 2007-2011).

T ran sparan tie m .b .t. de fin an ciële afspraken  m et de V laam se overheid en 
de naleving van de rich tlijn en  van de Europese Com m issie is een  absolute 
noodzaak

► De VRT verstrekt in zijn jaarverslag additionele financiële informatie over zijn 
inkomstenbronnen, de kosten van zijn output (radionetten, televisienetten, 
internet, mobiel) en de nettokosten van de Openbare Omroepopdracht.

► De inkomsten uit de advertentiem arkt en de inkomsten uit de exploitatie van 
afgeleiden van het VRT-aanbod worden gegenereerd via aparte juridische 
entiteiten. Alle andere commerciële activiteiten worden via een gescheiden 
analytische boekhouding bijgehouden.

REALISATIE

In de beheersovereenkomst wordt het gecumuleerd resultaat over 2 0 0 7  tot 20 0 9  
(exclusief de aanwending van de reserve) geraamd op -5 7 .8 0 7 .0 0 0  euro. In de 
realiteit bedraagt het cum ulatief resultaat -1 4 .1 0 2 .8 7 2  euro, wat 4 3 ,7  miljoen euro 
beter is dan gepland.

De solvabiliteitsratio bij het afsluiten van het boekjaar 200 9  bedroeg 51 ,1 5  %.

In de beheersovereenkomst bedraagt het budget van TOM voor de jaren 2007  
tot 2 0 0 9  samen 1 3 .8 0 7 .0 0 0  euro. De werkelijke kosten bedroegen gecumuleerd 
6 .7 9 2 .3 6 0  euro, en dit tekort werd overgedragen naar 2010 .
Het gecumuleerd deficit van m aximaal 2 7  miljoen euro over de volledige duur 
komt niet in het gedrang. Er werd immers - omwille van besparingsredenen - in
2 0 0 8  beslist om fase 2 van het project niet uit te voeren, en dit voor de duur van 
de lopende beheersovereenkomst.

Het overgedragen deficit zal eind 2011  enkel veroorzaakt zijn door TOM. Eind
2 0 0 9  is er weliswaar nog een overgedragen tekort voor DIVA, maar dit tekort zal 
in de loop van 2 0 1 0 - 2 0 1 1  aangezuiverd worden door toekom stige ontvangsten 
uit de verkoop van het zenderpark.

De VRT waakt er over dat haar eigen vermogen eind 2011 niet lager zal liggen 
dan 109  miljoen euro. Deze bewaking gebeurt in de opeenvolgende m eerjaren
plannen. Eind 200 9  bedroeg het eigen vermogen 1 8 2 .8 9 0 .9 2 8  euro.

Volgens de beheersovereenkomst bedroeg de te realiseren besparing in 2 0 0 9  18,1 
miljoen euro (1 0 ,0  miljoen euro structurele kostenreductie en 8,1 m iljoen euro 
progressieve efficiëntieverbetering). De gerealiseerde besparing bedraagt 3 5 ,6  
miljoen euro. Dat is 17 ,5  miljoen euro beter dan het engagem ent vastgelegd in de 
beheersovereenkomst.

1) Cumulatief ESR-resultaat (Europees Stelsel van Rekeningen)
Op 31/ 12/2009 bedraagt het cum ulatief (overgedragen) ESR-resultaat + 2 4  mil
joen  euro, wat 6 0  miljoen euro beter is dan voorzien in de beheersovereenkomst. 
De perform antiem aatstaf die zegt dat VRT eind 2011 maximaal 4 9  miljoen euro 
ongunstiger mag afsluiten dan het financieel plan in bijlage 1 van de beheersover
eenkomst komt dus niet in het gedrang.

2) ESR-resultaat 20 0 9
In de beheersovereenkomst is een verlies van 20,1  miljoen euro vooropgesteld.
Het boekjaar 2 0 0 9  sloot a f met een verlies van 8 .7 8 2 .7 5 1  euro, o f een positieve 
variantie van 11,3 miljoen euro.
Aan de basis van dit overschot ligt het wegvallen van de patronale bijdragen aan 
het Pensioenfinancieringsorganisme Statutairen VRT in 20 0 9 , terwijl deze bijdragen 
wel nog voorzien zijn in het financieel plan bij de beheersovereenkomst. Maken 
we abstractie van dit budget, dan bedraagt de variantie slechts 2 miljoen euro.

De VRT verschaft in dit jaarverslag informatie over haar inkomstenbronnen (de 
vier pijlers ter financiering van de VRT), over de kosten van haar output (radio- 
en televisienetten, internet en mobiele m edia), de nettokosten van de publieke 
omroepopdracht, en het eventuele netto-surplus o f ondercom pensatie van de 
openbare omroepopdracht.
De transparantiekenmerken van het financieel deel uit dit jaarverslag worden 
afzonderlijk toegelicht in het hoofdstuk “Analyse van kosten en opbrengsten”.

In artikel 38  van de beheersovereenkomst wordt bepaald dat de Raad van Bestuur 
kan besluiten om voor de inkomsten uit de exploitatie van afgeleiden van het VRT- 
aanbod een afzonderlijke dochtervennootschap op te richten. Tot op heden was dit 
niet aan de orde. De VRT voerde wel een volledig gescheiden boekhouding voor 
haar Line Extensions-activiteiten.
De inkomsten uit de advertentiem arkt worden via een aparte vennootschap ver
worven (Vlaamse Audiovisuele Regie).



PERFORMANTIE-MAATSTAF (artikel 4 1 ) REALISATIE

► De VRT zal vanaf het boekjaar 2 0 0 9  zijn geconsolideerde jaarrekening rappor
teren volgens het IFRS-normenkader.

De VRT behoudt zijn  p rofessionele ben ad erin g  van de p en sioen problem atiek

► De VRT rapporteert in uitvoering van de beheersovereenkomst jaarlijks over de 
resultaten van het VRT-pensioenfonds voor statutaire werknemers en het VRT- 
pensioenfonds voor contractuele werknemers.

De VRT zal voor wat betreft de geconsolideerde jaarrekening voor het boekjaar
20 0 9  niet IFRS-conform (International Financial Reporting Standard) zijn.
Na de impactanalyse over de invoering van een IFRS-boekhouding, die werd 
uitgevoerd samen met de commissaris Deloitte, heeft de VRT geoordeeld dat de 
kleine toegevoegde waarde van dergelijke rapportering niet opweegt tegen de 
aanzienlijke meerkosten aan m ankracht die een IFRS-im plem entatie met zich 
mee brengt. IFRS zou bovendien een vierde set van aanrekeningsregels betekenen 
(naast de statutaire jaarrekening, de VOI-jaarrekening en de ESR-rapportering), 
hetgeen mogelijkerwijze de transparantie rond de globale financiële rapportering 
van de VRT vermindert.
Ten slotte wordt, voor zover de VRT inschat, de geconsolideerde jaarrekening door 
de directe stakeholders van de VRT niet gebruikt als een analyse- o f controle- 
instrument op de financiële perform antie van de VRT.

De VRT rapporteert in dit jaarverslag over de resultaten van het Pensioenfinancie- 
ringsmechanisme Statutairen VRT en het Pensioenfonds Contractuelen VRT.



RÉSUMÉ
Grâce aux efforts fournis par tous ses collabora
teurs, la VRT est parvenue en 20 0 9  à atteindre les 
objectifs fixés par FAccord de gestion 2 0 0 7 -2011 .
Cet accord stipule que la VRT doit opter pour une 
qualité, une portée et une diversité optimales.

En matière de qualité, la radiotélévision publique 
flamande a développé en 2 0 0 9  un dispositif 
d’évaluation. Ce dernier mesure depuis octo
bre 2 0 0 9  la pertinence et l’efficacité du service 
public par le biais d’un forum d’étude constitué 
d’utilisateurs des médias. Les premiers résultats 
pratiques devraient être disponibles en 2010 .

L’accord de gestion stipule égalem ent que la VRT 
doit tenter d’atteindre le plus grand nombre de Fla
mands possible avec sa programmation en radio et 
en télévision. Le service public réalise cette mission 
en proposant des programmes d’excellente qualité 
et en les diffusant sur toutes les plateformes de 
média pertinentes. Pour garantir aussi une diversité 
optimale dans son offre, la VRT propose des chaînes 
au profil bien distinct mais complémentaires.

Les programmes de la VRT radio ont conservé leur 
rôle dominant en 20 0 9 . Le service public est cepen
dant conscient de la qualité des chaînes commer
ciales. La part de marché de MNM a ainsi diminué 
en 2009 , mais la portée hebdomadaire de toutes les 
chaînes de radio de la VRT réunies est restée envi
ron au même niveau que les années précédentes. En 
tant que chaîne ouverte, Radio 1 s’est concentrée 
sur les informations (sportives). Radio 2 a conservé 
son approche régionale. Studio Brussel s’est avant 
tout intéressée à la culture et la musique des jeunes, 
tandis que radio Klara demeure la chaîne culturelle 
de la VRT avec une attention particulière pour la 
musique classique.

En 200 9 , les chaînes télévisées de la VRT ont réalisé 
leurs meilleurs résultats depuis 1989 . Grâce à l’offre 
digitale, le service public peut m aintenant encore 
mieux réaliser sa mission. L’existence des chaînes di
gitales supplémentaires (Canvas + , Ketnet + et Eén 
+ ) permet à Canvas, Ketnet et Eén d’interrompre 
moins souvent leur programmation fixe. Les utilisa
teurs des médias sont ainsi mieux servis.
L’offre enrichie est restée très proche de l’offre des 
chaînes-m ères en 2009 . L’offre à la demande (Net 
Gemist (Tout ju ste  raté) et Ooit Gemist (Raté un 
jou r) ) a été conçue pour répondre à un besoin de 
l’utilisateur des médias, à savoir pouvoir regarder 
un programme au moment où il le choisit lui-même. 
La première chaîne de la VRT, Eén, a proposé des 
programmes destinés à un large public, avec une 
attention particulière pour tous les domaines du ser
vice public. La deuxième chaîne, Canvas, a de son 
côté proposé des programmes aux téléspectateurs 
qui recherchent une plus-value. Quant à la chaîne 
Ketnet, elle offre aux enfants une programmation 
variée, sûre et de qualité.

En 20 0 9 , la VRT a également étoffé son offre 
‘en ligne’. Les sites Internet de plusieurs chaînes 
- com me Eén.be et Studio-Brussel.be - ont été 
rafraîchis. Tous les sites Internet ont proposé da
vantage d’informàtions de fond en complém ent des 
programmes et, lorsque c’était opportun, l’offre en 
documents audio et vidéo a égalem ent été élargie. 
Les sites thématiques Deredactie.be et Sporza.be 
ont été renouvelés en profondeur, en y ajoutant 
notamment une zone vidéo dans laquelle se trou
vent rassemblés tous les documents d’information 
générale et sportive.

Le paysage des médias se développe activement en 
Flandre. A l’avenir, le service public veut tout faire 
pour conserver un rôle dominant dans ce paysage - 
dans l’intérêt de tous les citoyens flamands et de la 
société en Flandre.

ZUSAMMEN
FASSUNG

Die VRT erreichte 2 0 0 9  mit dem Einsatz all seiner 
Mitarbeiter die Ziele aus dem Geschäftsbesor- 
gungsvertrag 20 0 7 -2 0 1 1 . Dieser Geschäftsbesor- 
gungsvertrag gibt an, dass die VRT für optimale 
Qualität, Erreichbarkeit und Diversität sorgen muss. 
In Sachen Qualität entwickelte der Öffentliche 
Rundfunk 2 0 0 9  einen Bewertungsmonitor, der 
seit Oktober 200 9  die Relevanz und die Effizienz 
anhand eines Forschungspanels bei den Mediennut
zern misst. Die ersten praktischen Resultate sollen
2 0 1 0  verfügbar sein.

Der Geschäftsbesorgungsvertrag verlangt, dass die 
VRT mit ihren Radio- und TV-Angeboten so viele 
Flamen, wie möglich erreichen muss. Der Rundfunk 
setzt diesen Auftrag von Seiten der öffentlichen 
Hand durch ein qualitativ starkes Angebot, das über 
alle relevanten Medienplattformen gebracht wird, 
um. Um dabei auch eine optimale Diversität zu 
garantieren, setzt die VRT auf stark profilierte aber 
komplementäre Netze.

Das VRT-Radioangebot konnte 2 0 0 9  seine Markt- 
führungsposition behalten. Die VRT ist sich der 
qualitativen Stärken der kommerziellen Sender 
durchaus bewusst. Der Marktanteil des VRT-Unter- 
haltungsradios MNM ging 20 0 9  zurück, doch die 
wöchentliche Erreichbarkeit aller VRT-Radionetze 
zusammen blieb in etwa auf dem gleichen Niveau 
wie in den vergangenen Jahren. Radio 1 legte 
den Fokus als offenes Netz auf Nachrichten und 
Sportmeldungen. Radio 2 behielt seinen regionalen 
Einfallswinkel. Klara blieb der Kultursender der VRT 
mit Schwerpunkt auf klassische Musik.

Die VRT-TV-Netze erwirtschafteten 2 0 0 9  ihre 
besten Resultate seit 1989 . Durch sein digitales 
Angebot kann der Öffentliche Rundfunk seinen 
Auftrag überdies noch besser umsetzen. Canvas 
(das 2. Programm, ein Mehrwert und Kultursen
der), Ketnet (der Kindersender) und Eén (das 
1. Programm) brauchen dank ihrer zusätzlichen 
digitalen Angebote (Canvas+ , Ketnet +  und E én + ) 
ihre festen Programmschemen nicht mehr so oft zu 
unterbrechen. Die M ediennutzer werden auf diese 
Weise besser bedient. Das so aufgewertete Angebot 
ergänzte allerdings 2 0 0 9  die Mutternetze und hielt 
sich eng an deren Programme.

Auch mit dem interaktiven Angebot auf Anfrage 
CNet gemist (Soeben verpasst) und Ooit gemist 
(Einst verpasst) ) wurde dem Bedarf der Medien
nutzer entsprochen, nämlich dem Wunsch, ein 
Programm zu einem Augenblick sehen zu können, 
den man selbst festlegen kann.
Eén bot ein Programm für ein breites Publikum mit 
Interesse für alle Rundfunkbereiche. Canvas brachte 
Programme für Zuschauer, die einen Mehrwert 
suchen. Ketnet schließlich sorgte für ein abwech
slungsreiches, sicheres und qualitatives Programm 
für Kinder.

2 0 0 9  verstärkte die VRT auch ihr Online-Angebot. 
Einige Webseiten der einzelnen Netze, wie zum 
Beispiel Eén.be oder Studio-Brussel.be (die Websei
te des VRT-Pop- und Jugendradios), wurden erneu
ert. Alle Webseiten boten zusätzliche Hintergrund
informationen zu den eigentlichen Programmen 
und, wo relevant, wurde Schritt für Schritt auch 
das Audio- und Video-Angebot ausgeweitet. Die 
Them enseiten Deredactie.be (die VRT-Nachrichten- 
W ebseite) und Sporza.be (die VRT-Sport-Webseite) 
wurden gründlich überarbeitet und unter anderem 
durch eine Videozone, in der das Nachrichten- und 
das Sportangebot gebündelt werden, ergänzt.

Die Medienlandschaft in Flandern entwickelt sich 
ständig weiter. Der Öffentliche Rundfunk will alles 
daran setzen, um auch in Zukunft tonangebend zu 
bleiben. Dies ist im Interesse aller Flamen und der 
flämischen Gesellschaft.

SUMMARY
In 20 0 9 , thanks to the efforts o f its entire staff, the 
VRT attained the goals set out in the Management 
Agreement 200 7 -1 1 . The M anagement Agreement 
stipulates that the VRT must opt for optimal quality, 
reach and diversity.

In 2 0 0 9  the Flemish public broadcaster developed a 
quality evaluation monitor. Using a research panel 
o f media users this monitor has been employed 
to measure the relevance and the efficiency o f the 
public broadcaster since O ctober 20 0 9 . The first 
usable results will be available in 2010 .

The Management Agreement stipulates that thanks 
to its radio and TV offerings the VRT should reach 
as many Flemish people as possible. The broad
caster achieves this public goal by producing high 
quality programmes and offering them on all pos
sible media platforms. In order to ensure optimal 
diversity in its offerings the VRT operates a series o f 
com plementary stations, each with its own distinct 
profile.

In 200 9  VRT Radio m aintained its leading position. 
However, the VRT is aware of the high quality o f its 
commercial rivals. MNM’s market share fell in 2009 , 
but the reach o f all VRT Radio stations measured on 
a weekly basis remained more or less at the same 
level as in previous years.

As an “open” radio station, Radio 1 concentrated on 
news and sports. Radio 2 maintained its regional 
emphasis. Youth culture and music for youngsters 
remained the ch ief focus o f Studio Brussel. Klara 
continued to be the VRT’s cultural station with a 
special focus on classical music.

In 2 0 0 9  the VRT television channels realised their 
best results since 1989 . Thanks to digital program
ming the broadcaster is able to fulfil its task even 
better than before.

Thanks to the additional digital streams (Canvas+ , 
Ketnet-I- and E én + ) Canvas, Ketnet and Eén are 
no longer obliged to interrupt their programme 
schedules. Offerings-on-demand (Just Missed and 
OnceMissed) allow us to respond to the needs of 
media users who want to watch a programme at the 
time o f their choice. Eén offers programming for a 
broad audience with special attention for all public 
broadcasting domains. Canvas carried programmes 
for viewers seeking added value. Ketnet, finally, 
provided a varied, safe and high quality package of 
programmes for children.

In 200 9  the VRT strengthened its Online output. 
Several websites, such as those o f Eén and Studio 
Brussel, were renewed. All sites offer more back
ground information about programmes and where 
this is relevant the amount o f audio and video m ate
rial available was gradually extended. The them atic 
websites Deredactie.be (including its English langu
age version Flandersnews.be) and Sporza.be were 
thoroughly revamped introducing videozones where 
news and sports reports are brought together.

The Flemish media landscape is in full develop
ment. The public broadcaster intends to do eve
rything in its power to retain its leading position. 
This is in the interest of the Flemish society and all 
Flemish people.
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