
RICHTLIJN MUZIEK & ETHIEK 
 

 

• Je waarborgt onze artistieke vrijheid en onafhankelijkheid. Je maakt muziekkeuzes op een auto-
nome manier binnen de muzieklijn van het net. Je laat je niet leiden door politieke, commerciële, 
persoonlijke of andere belangen. Ook niet door drukkingsgroepen. Het belang van het net en de 
organisatie primeert altijd.  

• Je geeft niet toe aan de druk van platenfirma’s, organisatoren, managementbureaus of artiesten. 
De netten kunnen, samen met de commerciële dienst, wel formele overeenkomsten met hen 
sluiten.  

• Je komt de afspraken uit die overeenkomsten na. Je werkt samen met verschillende partners, 
zonder favoritisme.  

• Je houdt je ook aan de bepalingen over muziek, die in de beheersovereenkomst staan. 
 

 
• In principe promoten we geen nummers die nadrukkelijk aanzetten tot racisme, discriminatie of 

haat. 
• Toch kunnen alle relevante muziekstijlen en nummers aan bod komen. Ook nummers die 

choqueren. Maar hou ook rekening met het profiel van je net, de eigenheid van je programma, het 
tijdstip (in prime time of laatavond), de gevoeligheden van je publiek. Soms vraagt een controver-
sieel of extreem nummer extra context. Bij twijfel bespreek je dat vooraf met je leidinggevende. 
Die kan de VRT-muziekcoördinator en of de manager beroepsethiek inschakelen.  

• Onschuldige thema’s of  - vooral Nederlandstalige - teksten kunnen wel eens kwetsen of 
schokken door de omstandigheden of door de actualiteit. Wees alert en grijp op tijd in 

• Bij dramatisch nieuws of ingrijpende gebeurtenissen die veel mensen beroeren kan beslist worden 
om de muzieklijn tijdelijk aan te passen. Bespreek het met je leidinggevenden. 
 

 
• Wees transparant en eerlijk over de opmaak van toplijsten. Hou maximaal rekening met de 

gevraagde inbreng van de luisteraars. Maak duidelijk hoe zwaar de keuze van de luisteraar 
doorweegt en wanneer een stemming exact start of stopt. 

• Respecteer de keuze van je luisteraar voor een bepaald verzoeknummer. 
• Als je awards uitreikt, stel je vooraf regels en criteria op, los van externe druk. Die blijven gelden 

en worden gevolgd tot na de uitreiking. Je bent daar open en transparant over. 
 

 
• Je bevoordeelt geen muziek van VRT-medewerkers, van bevriende muzikanten of van jezelf. 

VRT-medewerkers en vrienden die muziek maken volgen dezelfde weg als alle andere artiesten 
en muzikanten. Zorg dat er geen schijn van favoritisme of belangenvermenging ontstaat.  
Maak daar sluitende afspraken over. 

• Externe opdrachten bv. als dj of artiest/muzikant vallen onder de cumulregeling. Ze worden vooraf 
besproken met het nethoofd. Een geldige cumulatietoelating krijg je enkel van de leidinggevende. 
Die toelating kan geweigerd of opgeschort worden als de externe opdracht schadelijk is voor het 
net en/of de VRT. 

• Wat geschenken betreft: een VRT-medewerker mag enkel een symbolisch geschenk aanvaarden. 
Zaken die te duur of te exclusief zijn worden niet aanvaard  of worden teruggestuurd.  

• Materiaal ontvangen voor je programma (cd’s, video’s, boeken, promomateriaal enz.) kan wel. 

 

 

Het programmacharter, de integriteitscode, de tien geboden voor sociale media, de 10 richtlijnen voor 
onpartijdigheid, het algemeen wedstrijdreglement zijn vanzelfsprekend ook van toepassing op alle 
muziekprogramma’s en muziekmedewerkers. 
 
Bij twijfel: contacteer de manager beroepsethiek (4321) of de coördinator muziek (5525). 
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