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Eurosong 2023 – reglement televoting  

 

Dit reglement heeft betrekking op het Eén-programma EUROSONG 2023. Het heeft tot doel de 
procedure te bepalen van de televoting voor de selectie van de winnaar van EUROSONG 2023 die 
voor België met zijn/haar nummer naar het EUROVISIESONGFESTIVAL 2023 zal gaan.     

1. Selectie 

Op zaterdag 14 januari 2023 nemen 7 artiesten deel aan een liveshow met hun gekozen nummer. 
Tijdens deze finale wordt bepaald wie van de artiesten naar het EUROVISIESONGFESTIVAL 2023 
gaat.    

Het selectiesysteem in de finale werkt als volgt:  

 Er zijn in totaal 1.560 punten te verdelen: 50% (780 punten) door de Eén-jury van kijkers, 
50% (780 punten) door de vakjury 

 De Eén-jury van kijkers (uitleg zie 3.) brengt via televoting zijn stem uit. De lijnen gaan 
open van zodra dit wordt aangekondigd door de presentator.  

 De leden van de vakjury (uitleg zie 2.) geven elk hun punten volgens het 12-points-
systeem (12-10-8-7-6-5-4), wat resulteert in een ranking. In totaal delen ze zo 780 punten 
uit. Dit telt mee voor 50% van het totale aantal te verdelen punten.  

 Daarna worden de punten van het publiek bekend gemaakt. De percentages van de 
televoting worden omgerekend naar punten waarbij 100% overeenkomt met 780 punten. 
Dit telt dus mee voor 50% van het totale aantal te verdelen punten. 

De kandidaat die tijdens de finale het hoogste aantal punten behaalt is de winnaar van 
‘EUROSONG 2023’.  

Bij een ex-aequo wordt de kandidaat die de meeste punten van de vakjury kreeg als eerste 
gerangschikt. Als er nog steeds een ex-aequo is, wordt er eerst gekeken naar het aantal keer dat 
de kandidaat 12 punten kreeg, dan 10… 

2. De vakjury 

De artiesten zullen tijdens de liveshow beoordeeld worden door een vakjury. De vakjury bestaat 
uit  15 professionals en experten die door VRT worden aangeduid. In geval van afwezigheid van 
een van de experten heeft VRT het recht om een vervanger aan te duiden.  

3. De Eén-jury van kijkers (televoting) 

3.1 Algemeen  

De Eén-jury van kijkers bestaat uit de kijkers die via het daartoe bestemde SMS-nummer voor 
hun favoriete kandidaat kiezen, alsook de kijkers die digitaal stemmen via het daartoe bestemde 
online platform. 

3.2.De televotingprocedure  

De Eén-kijker die deel neemt aan de televoting van  de liveshow aanvaardt door zijn deelname 
de regels van dit reglement. Er zal gestemd kunnen worden via sms en via een digitaal platform 
(VRT Max).   
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De toegestane voting-tijd is vooraf bepaald en wordt mondeling gecommuniceerd door de 
presentator, bij aanvang van de televoting. De lijnen worden geopend op teken van de presentator.   
 
Als de toegestane voting-tijd verstreken is, verschijnt een logo in beeld of wordt dit gemeld door 
de presentator. De VRT is niet aansprakelijk voor stemmen die te laat binnenkomen door 
vertragingen in de netwerken van de telecomoperators of voor problemen met de infrastructuur 
bij de distributeurs. 

VRT weerhoudt slechts één stem per SMS en één stem per VRT-profiel op het digitale platform 
van VRT (VRT Max). De weerhouden stem is steeds de eerste stem die ontvangen wordt op de 
televotingsystemen.  

Het eindresultaat van de televoting wordt bekomen door het aantal geldige stemmen samen te 
tellen.  

SMS 

Aan elke kandidaat wordt een volgnummer toegekend. Dit nummer komt tijdens de uitzending 
meermaals aan bod.  

De kijker sms’t het volgnummer van zijn favoriete kandidaat naar het sms-nummer dat wordt 
weergegeven op het scherm. Het tarief hiervoor bedraagt 0,75 euro per SMS. Een correcte stem 
bestaat enkel uit het volgnummer.  

Een stem is geldig als die ook door ons ontvangen is binnen de toegestane tijd. Sms-en vanuit het 
buitenland kan enkel met een Belgische SIM-kaart. 

VRT weerhoudt 1 stem per GSM-nummer. Het gaat hierbij om de eerste stem per GSM-nummer.  

Digitaal platform (VRT Max) 

Digitaal stemmen kan ook met je VRT-profiel via VRT Max (via de app of website (URL: 
https://www.vrt.be/vrtnu/)). 

VRT weerhoudt 1 stem per VRT-profiel. Het gaat hierbij om de eerste stem uitgebracht met het 
VRT-profiel.  

 3.3 Noodsituatie:  

Indien er een technische fout optreedt of er zich een andere noodsituatie of overmacht 
voordoet bij de televoting en de uitslag deels of volledig niet kan worden weergegeven, dan is de 
stem van de vakjury doorslaggevend. De eindbeslissing over wat te doen in dat geval berust 
altijd bij VRT in overleg met de gerechtsdeurwaarder.  

Indien de presentator een fout maakt bij de bekendmaking van de uitslag zal de producer de 
fout laten rechtzetten aan de hand van de door de gerechtsdeurwaarder vastgestelde uitslag. 

4. De gerechtsdeurwaarder  

De volledige selectie en votingprocedure tijdens de finale (liveshow) staat onder toezicht van een 
gerechtsdeurwaarder die wordt aangeduid door VRT, en die in samenspraak met VRT beslist in 
geval van mogelijke inbreuken op het reglement.  

5. Privacy & gebruikersvoorwaarden 

Voor algemene info m.b.t. privacy verwijzen we naar https://www.vrt.be/nl/info/mijn-privacy/. 
De gebruikersvoorwaarden van VRT Max kan je raadplegen op 
https://www.vrt.be/nl/info/gebruiksvoorwaarden/.   


