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Overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VRT met betrekking tot
de Vlaamse participatie in BVN

Deondergetekenden:

De Vlaamse Gemeenschap,vertegenwoordigd door haar regering in de persoon van Sven
Gatz,Vlaamsminister van Cultuur, Media,Jeugden Brussel.enerzijds,

en

DeVlaamseRadio en Televisieomroeporganisatie (VRTl,vertegenwoordigd door de heer Paul
Lembrechts,anderzijds,

gelet op artikel 4 van het Vlaams-Nederlands cultureel verdrag van 17januari 1995,dat
bepaalt: "DeVerdragsluitende partijen streven naar samenwerking in en met derde tanden":

gelet op het advies van 5 juli 1998van de GemengdeCommissie ter uitvoering van het
Vlaams-Nederlandscultureel verdrag;

gelet op de oprichting van de Stichting BVNop loktober 1998:

gelet op de principiële beslissing van de Vlaamse regering van 18 december 1998tot een
Vlaamse programmatische, financiële en bestuurlijke deelname aan de Stichting BVNen de
beslissingen van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 en van 6 september 2002
waarbij de Vlaamseminister bevoegd voor het mediabeleid gelast wordt onderhandelingen
op te starten m.b.t.de verdere participatie;

rekening houdend met de overeenkomst tussen de VlaamseGemeenschap en de Stichting
BVN"Het Bestevan Vlaanderen en Nederland", zoals goedgekeurd door de VlaamseRegering
op4b december2016.

zijn het volgende overeengekomen:

Hoofdstuk I. Algemeen

Artikell. De stichting BVN(Het Bestevan Vlaanderen en Nederland)heeft als doel via satelliet,
streaming en andere distributiekanalen wereldwijd televisieprogramma's uit te zenden uit
Vlaand.eren en Nederland gerlebt op Nederlandstaligen in het buitenland. Door het
verspreiden van een realistisch beeld van Vlaanderen wil de Vlaamse Gemeenschapin de
eerste plaats in het buitenland verblijvende Vlamingen en Nederlanders bereiken. Daarnaast
wil de VlaamseGemeenschap,samen met Nederland.een band onderhouden met alle actoren
in het buitenland, die geëngageerdof geïnteresseerdbezig zijn met Vlaanderen,Nederland en
de Nederlandsetaal.
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Art. 2. De Vlaamse Gemeenschapbelast de VRT met de uitvoering van de onder artikel 1
vermelde participatie van de VlaamseGemeenschapin BVN.

Art. 3. Dezeovereenkomst neemt een aanvang op 1januari 2017 en eindigt op-31 december
2020.

BVNzendt per dag in principe een basisprogramma uit van twaalf uur, met herhalingteru van
het gehele basisprogramma of delen hieruit. mogelijk aangevuld met nieuwe programma
onderdelen. Het programma buiten Europa kan anders zijn samengestelddan het programma
bestemdvoor Europa.

Het Vlaams aandeel in het programmarooster bedraagt voor de periode 2017 -2020 telkens
over het helejaar gemeten tenminste het Vlaamsaandeel in de financiering van BVN.

Hoofdstuk II. Programmatie

Art. 4. De VRT stelt. als enige Vlaamse programmatoeleverende instantie, ter uitvoering van
artikel 2 aan BVN programma's ter beschikking m.n. het journaal, . nieuws- en
duidingsprogramma's over breed culturele, algemeen maatschappelijke en toeristische
onderwerpen evenalsjeugdprogramma's.

Voor wat betreft de intellectuele rechten op de exploitaties van programma's door BVNgeldt
het volgende:

1° onderliggende rechten voor de exploitatie door BVN van de door VRT ter beschikking
gestelde programma's die niet beheerd worden door een collectieve beheersvennootschap,
worden geregelddoor de VRT.

2° onderliggende rechten voor de exploitatie door BVN van programma's die wel beheerd
worden door eencollectieve beheersvennootschapworden als volgt geregeld:

Intellectuele rechten voor exploitaties met betrekking tot in de betrokken programma's
gebruikte muziek,worden geregelddoor BVN;

Intellectuele rechten op het audiovisueel repertoire dat door VRT ter beschikking wordt
gesteld, andere dan die met betrekking op de muziek, worden met de betrokken
beheersvennootschappenonderhandeld door BVN.

DeVRTzal zich inspannenom in de contraeten van eigen producties en van coproducties een
bepaling te laten opnemen die toelaat van deze producties zonder bijkomende rechten uit te
zenden op BVN.

Wanneer zich belangrijke evenementen voordoen (b.v. belangrijke maatschappelijke of
politieke ontwikkelingen of gebeurtenissen,allerhande culturele evenementen),kan BVNdoor
de Vlaamse Gemeenschap gevraagd worden om in de programmatie de nodige ruimte
hiervoor vrij te maken. Deprogramma's zullen worden toegeleverd door de VRT.
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Art. 5. De VRT ziet erop toe dat BVN de door de VRT aangeleverde programma's op een
kwalitatief hoogstaande rnanier doorgeeft. In het geval BVN hier niet in slaagt, rapporteert de
VRT hierover aan de Vlaamse Gemeenschap.

Hoofdstuk III. Bestuurlijke deelname

Art. 6. Het BVN-bestuur bestaat uit minstens 4 leden. De VRT heeft het recht twee
bestuursleden te benoemen.

Art. 7. De VRT rapporteert de Vlaamse Gemeenschap over de vergaderingen van het BVN
bestuur en doet dit binnen de 15werkdagen na elke vergadering van het BVN-bestuur.

Hoofdstuk IV. Promotie

Art. 8. De promotie en marketingactiviteiten van BVN, inzonderheid voor Vlamingen in het
buitenland, zullen worden verzorgd door BVN in overleg en samenwerking met de VRT
gelijkaardig aan het verleden.

De VRT maakt de BVN-uitzendingen, via de meest geëigende kanalen, bij het Vlaamse publiek
bekend. De VRT bezorgt de Vlaamse Gemeenschap een rapport over zijn promotionele
activiteiten i.v.m. BVN.

Art. 9. Rekening houdend met artikel 8 zal de Vlaamse Gemeenschap, in samenspraak met de
VRT en het BVN-bestuur, via haar eigen netwerk in het buitenland het bestaan van BVN
bekend maken.

Hoofdstuk V. Evaluatie en voortzetting van de Vlaamse deelname aan BVN

Art. 10. De VRT zal bij de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks een evaluatierapport indienen
omtrent de werking van BVN inzonderheid m.b.t. de ter beschikking gestelde programma's en
de promotie en marketingactiviteiten in uitvoering van artikel 8.

Art. 11. De Vlaamse deelname aan BVN zal voor het einde van het derde kwartaal van 2020
door de Vlaamse Gemeenschap in overleg met de VRT en het bestuur van BVN geëvalueerd
worden op basis van gegevens over programmatie en bereik, Vlaamse herkenbaarheid,
bestuurlijke deelname en financiën. BVN zal hiertoe alle gevraagde gegevens aanreiken aan de
Vlaamse Gemeenschap.

Deze gegevens betreffen ook cijfers over reacties van het publiek, onderzoek naar de wensen
van het publiek, enz. De VRT zal de Vlaamse Gemeenschap hiertoe een verslag bezorgen,
waarin de beoordeling van de Vlaamse deelname in BVN door de VRT wordt weergegeven. In
dit verslag moet minstens ingegaan worden op alle elementen m.b.t. de samenwerking VRT -
BVN zoals vermeld in deze overeenkomst. inzonderheid ook de toelevering van de
programma's en de promotie- en marketingactiviteiten. Het bevat ook een concreet advies
aan de Vlaamse Gemeenschap i.V.m. de voortzetting van de Vlaamse deelname aan BVN.
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Hoofdstuk VI Toepasselijk recht en geschillen

Art. 12. Op deze overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing. Ingeval van
betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel
bevoegd.

Ondertekend in Brussel in twee exemplaren op Á'-I Af/IjL 20.17

Voor de Vlaamse Gemeenschap Voor de VRT

Sven Gatz

Vlaams minister van Cultuur. Media,
Jeugd en Brussel

Gedelegeerd bestuurder
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