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1.  Situering 

Volgend jaar loopt de huidige beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse gemeen-
schap af. Om goed voorbereid te zijn op de onderhandelingen over een nieuwe beheersover-
eenkomst wil de Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme 
het debat stimuleren over de rol en de opdracht van de openbare omroep in Vlaanderen. 
 
In dit kader heeft de Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toe-
risme op 6 april 2005 de SERV om advies gevraagd over de opdracht van de publieke omroep 
en de manier waarop de VRT die opdracht best kan vervullen.  
 
In zijn advies gaat de SERV eveneens in op een aantal specifieke punten die in deze aange-
legenheid voor de Vlaamse sociale partners essentieel zijn. 
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2.  Kracht l i jnen van het  advies 

Voor de SERV is het essentieel dat de openbare omroep originaliteit en kwaliteit brengt naar vorm 
en inhoud en dit binnen een breed spectrum aan facetten van de programmatie (informatie en 
duiding, cultuur, educatie en ontspanning). De VRT moet deze kerntaken vervullen zowel voor het 
brede publiek als voor relevante doelgroepen. Het brede aanbod dient universeel toegankelijk te 
zijn. De openbare televisie-omroep mag zeker niet verschrompelen tot een nichezender. Thema-
kanalen mogen geen parkeerplaatsen worden voor één of meer kerntaken.  
 
De openbare omroep moet bijdragen tot de ontwikkeling van de identiteit en de diversiteit van de 
Vlaamse cultuur en van een democratische, verdraagzame, pluralistische en zorgzame samenle-
ving. De diversiteit in de samenleving dient zowel in het VRT-personeelsbeleid als in de VRT-
programmatie zichtbaar te worden. 
 
Wat de algemene informatie- en duidingsprogramma’s op de radio betreft dienen de huidige 
kwaliteitsnormen voor de nieuws- en duidingsprogramma’s in de volgende beheersovereen-
komst bevestigd te worden. De uitdaging voor de VRT-televisie bestaat erin om meer kwaliteit 
te brengen in informatie en duiding. Hierbij dienen alle thema’s, waaronder ook sociaal-
economische, met de nodige grondigheid en evenwichtigheid in beeld gebracht. De volgende 
beheersovereenkomst moet voldoende middelen bieden om dit bij voorrang te kunnen realise-
ren.  

 
De sociaal-economische component in het leven van de Vlaming zowel als van de Vlaamse sa-
menleving moet op een gedifferentieerde en genuanceerde manier aan bod komen in de “main-
stream”- programmatie van de openbare omroep. Daarnaast dienen programma’s die door, respec-
tievelijk in samenwerking met de Vlaamse sociale partners worden ontwikkeld eveneens in de 
volgende beheersovereenkomst alle mogelijke ondersteuning te vinden. 
 
De bestaande format en werkingsmodaliteiten van uitzendingen op de VRT-radio door de sociaal-
economische derden dienen onverkort te worden behouden.   
 
Op de televisie dient de VRT – in samenwerking met de SERV – een kwalitatief hoogstaand soci-
aal-economisch programma te realiseren. Dit programma dient idealiter te worden gemaakt door 
VRT-journalisten. Principieel behoort deze opdracht tot de kerntaken die door de openbare omroep 
zelf moeten worden opgenomen. Deze werkwijze laat bovendien toe dat de kwaliteit en de conti-
nuïteit van het programma op de beste wijze wordt verzekerd en dat opgebouwde expertise op 
sociaal-economisch vlak ook in andere VRT-programma’s kan renderen. Een VRT-productie biedt 
eveneens een voordeel wat betreft afstemming met andere producties en inpassing in het zend-
schema.  
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Indien de productie van het sociaal-economisch televisieprogramma toch aan derden zou worden 
toegewezen dienen alle de voorwaarden te worden vervuld  om een kwaliteitsvol programma mo-
gelijk te maken. Dit betekent in hoofdorde dat beduidend meer middelen dan nu het geval is 
(Vlaanderen NV) worden vrijgemaakt en vastgelegd voor de productie. Daarnaast dient de conti-
nuïteit van de samenwerking met betrokken productiehuis te worden verzekerd.  
 
De decretaal voorziene samenwerking met de SERV-partners bij de productie van het sociaal-
economisch televisieprogramma dient onverkort te gelden. 
 
Kijkcijfers hebben ongetwijfeld een signaalfunctie. Dit mag het gegeven echter niet tot een absoluut 
streefdoel verheffen. In het algemeen dient meer aandacht te komen voor kwalitatieve performan-
tiemaatstaven.  
De huidige performantiemaatstaf wat betreft duiding- en informatieprogramma’s op televisie 
werkt vervlakkend en heeft ongewenste effecten op de wijze waarop informatie en duiding op 
televisie worden gebracht. Deze performantiemaatstaf moet worden herzien. 
  
In een volgende beheersovereenkomst dienen de criteria en de mate waarbinnen de uitbestedin-
gen aan productiehuizen kunnen gebeuren duidelijk te worden gesteld. Informatie- en duidingspro-
gramma’s (bvb. ook verkiezingsprogramma’s) mogen niet worden uitbesteed.  

Algemeen moet de volgende beheersovereenkomst de VRT de nodige financiën verlenen om 
de universaliteit van een kwaliteitsvolle programmatie te waarborgen. Om te garanderen dat 
alle VRT-programma-opdrachten voldoende middelen krijgen is het aangewezen naast een 
globaal budget ook gediversifieerde budgetten op te stellen in functie van de verschillende 
opdrachten. 

Waar investeringen in infrastructuur en programmatuur noodzakelijk zijn en blijven betekent dit 
nog niet dat de VRT koploper moet zijn wat betreft de nieuwste technologie. De openbare 
omroep moet wel evenwichtig investeren in middelen die nodig zijn om zelf een belangrijk 
gedeelte van de programma’s te realiseren. 
Toch kunnen in het licht van de evolutie op het vlak van digitale omroep clausules hieromtrent 
bezwaarlijk ontbreken in de volgende beheersovereenkomst. Uitgangspunt hierbij is dat het 
desgevallende aanbod via digitale kanalen op de openbare omroep steeds als aanvulling en 
nooit ter vervanging van het algemene programma-aanbod kan gelden.  
Voorafgaandelijk dient evenwel onderzocht te worden hoe de VRT in de ontwikkeling van digi-
tale platformen kan stappen zonder marktverstorend te werken. De effecten van een dergelijke 
operatie op de private omroepen dient in kaart gebracht.  Mede aan de hand van aanvullende 
gegevens dient een maatschappelijk debat over een mogelijks engagement van de VRT op het 
vlak van digitale ontwikkelingen te worden georganiseerd. Hierbij dienen eveneens ondermeer 
de universaliteit en de vrije toegankelijkheid van het aanbod betrokken te worden.  
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3.  Advies 

3 . 1 .  B r e e d  m a a t s c h ap p e l i j k e  o p d r a c h t  

3 . 1 . 1  U n i v e r s a l i t e i t  e n  k w a l i t e i t  

De openbare omroep moet originaliteit en kwaliteit brengen naar vorm en inhoud en dit binnen een 
breed spectrum aan facetten van de programmatie (informatie en duiding, cultuur, educatie en 
ontspanning). De VRT moet deze kerntaken vervullen zowel voor het brede publiek (“Goede pro-
gramma’s populair maken en populaire programma’s goed”) als voor relevante doelgroepen.  
 
Kwaliteit dient te primeren. In de mate dat de uitbouw van een derde televisienet ten koste zou 
gaan van de kwaliteit op de andere netten, vooral in sectoren waar deze het meest cruciaal is - met 
name op het vlak van informatie en duiding - dient hiervan te worden afgezien. Liever minder uit-
zenduren maar meer kwaliteit. Daarnaast  dient de wijze waarop de VRT haar opdrachten uitvoert 
te getuigen van geloofwaardigheid en betrouwbaarheid. 
 
Het brede aanbod dient universeel toegankelijk te zijn. In het licht van bestaande en te verwachten 
ontwikkelingen is het aangewezen dat in een maatschappelijk debat de contouren van de universa-
liteit van de toegankelijkheid duidelijk worden vastgelegd. De openbare televisie-omroep mag zeker 
niet verschrompelen tot een nichezender. Themakanalen mogen geen parkeerplaatsen worden 
voor één of meer kerntaken van de openbare omroep. Integendeel, de kerntaken dienen via het 
open net toegankelijk worden gesteld. 
 
Ook buiten de omroepomgeving dient de openbare omroep richtinggevend te blijven voor de 
kwaliteitsnormen (o.a. taalgebruik, maatschappelijk debatten, diversiteit…).    
 
3 . 1 . 2  D i v e r s i t e i t  w e e r s p i e g e l e n  

De openbare omroep moet bijdragen tot de ontwikkeling van de identiteit en de diversiteit van 
de Vlaamse cultuur en van een democratische, verdraagzame, pluralistische en zorgzame 
samenleving. In dit kader moet de VRT een duidelijk beleid (blijven) voeren ten opzichte van 
alle extremistische en fundamentalistische strekkingen die het democratisch gedachtegoed in 
het gedrang brengen.  
De media in het algemeen en televisie in het bijzonder horen een afspiegeling te zijn van de 
samenleving. De openbare zender heeft de opdracht om de diversiteit in de samenleving aan 
bod te laten komen en ook werk te maken van een non-discriminatie beleid. Via de nieuwe 
beheersovereenkomst moet de overheid meer stimulansen geven op dat vlak.  
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De VRT voert reeds een diversiteitsbeleid. Op basis van een Diversiteitscharter opereert een 
cel Diversiteit. De werking van deze cel is momenteel enkel gericht op de allochtonen. Via de 
volgende beheersovereenkomst zou ook voldoende aandacht moeten worden verkregen voor 
andere kansengroepen, namelijk personen met een handicap en holebi’s.  
Dit kan bijvoorbeeld door volgende concrete engagementen in de beheersovereenkomst op te 
nemen: 

 Het Charter Diversiteit te verdiepen én uit te breiden met onder andere engagementen met 
het oog op tewerkstelling van, positieve beeldvorming over en het aan bod laten komen van 
de opgesomde kansengroepen. 

 De cel Diversiteit te versterken en het werkingsgebied uit te breiden tot de opgesomde kan-
sengroepen. 

 De samenwerking (via de cel Diversiteit) met vertegenwoordigers van de kansengroepen 
verder uit te bouwen (bv: de samenwerking van Ketnet met het netwerk van gebruikersor-
ganisaties van personen met een handicap) 

 Een aanvang te nemen met het gebruik in het volledige taalgebruik en discours van de VRT 
van een kansengroepneutrale/vriendelijke lijst van termen en begrippen 

 
Concreet dient de diversiteit in de samenleving zowel in het VRT-personeelsbeleid als in de 
VRT-programmatie zichtbaar te worden.  
 
In de volgende beheersovereenkomst moeten concrete doelstellingen worden opgenomen wat 
betreft de realisatie van een zo gediversifieerd mogelijk personeelsbestand van de VRT. Hoe-
wel de VRT door haar specifiek statuut niet gevat is door het besluit van 24 december 2004 
“houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversi-
teitsbeleid in de Vlaamse administratie”, is het wenselijk dat de VRT haar diversiteitswerking 
op dezelfde principes baseert. Dit houdt ondermeer in: het jaarlijks opmaken van voortgangs-
rapport en het opstellen van een diversiteitsplan met concrete doelstelling en streefcijfers. Wat 
dit laatste betreft is het aangewezen - in navolging van de beheersovereenkomsten met de 
Lijn en de VDAB – dat de volgende beheersovereenkomst duidelijke streefcijfers bevat inzake 
de instroom van kansengroepen. De doelstellingen van de VDAB - van de nieuwe aanwervin-
gen zijn er 10% allochtonen en 4% personen met een arbeidshandicap – vormen een goede 
richtlijn. Ook bij productiehuizen en andere dienstverleners waarmee de VRT samenwerkt 
verdient diversiteit alle aandacht. Tenslotte is het belangrijk dat via het “scherm”personeel 
(presentatoren, nieuwslezers, journalisten) de diversiteit ook duidelijk wordt voor het publiek. 
De voorbeeldfunctie kan in deze moeilijk onderschat worden.  
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De programma’s van de openbare omroep dienen zowel naar inhoud als beeldvorming een 
weerspiegeling zijn van de diversiteit aan thema’s en probleemstellingen die aan de orde zijn 
in de samenleving. In bepaalde programma’s (bijvoorbeeld informatieprogramma’s, soaps) kan 
de diversiteit sterker dan nu in de verf worden gezet.  
 
Daarbij dient aandacht besteed aan:  

 het stimuleren van de betrokkenheid van etnisch-culturele minderheden en andere kansen-
groepen bij het gehele aanbod. Dit kan enkel en alleen door bij het opzetten van producties 
rekening te houden met de diverse achtergrond van het publiek; 

 de inhoud van programma’s betreffende kansengroepen. Dergelijke programma’s zorgen 
voor maatschappelijke zichtbaarheid en erkenning van de kansengroepen maar bepalen 
ook de beeldvorming. Multiculturele programma’s bv moeten dan ook de folklore en het exo-
tisme voorbij gaan; 

 de journalistieke accuraatheid bij de berichtgeving rond etnisch-culturele minderheden. 
 
In informatie- en duidingsprogramma’s moet de VRT de ruimte bieden om naast Vlaanderen 
als politieke democratie ook de sociaal-economische (cf. infra) en de sociaal-culturele dimen-
sies van de Vlaamse samenleving volwaardig aan bod te laten komen. Ook andere program-
ma’s zoals ontspanning en drama lenen zich tot een meer correcte en volledige weerspiege-
ling van de diversiteit in de samenleving. Een docureeks over het verenigingsleven in 
Vlaanderen is een voorbeeld van een mogelijke invulling hiervan. 
 
Uiteraard is ook wat de selectie van genodigden aan programma’s betreft (als publiek, als 
deelnemer aan programma, als deskundige,..) elke vorm van discriminatie op grond van ge-
slacht, etnische afkomst, levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap uit 
den boze. 
 
Betreffende de toegankelijkheid van de producten van de VRT, dient de beheersovereenkomst 
onder meer volgende concrete engagementen te bevatten:  

 Het opdrijven van het aantal ondertitelde programma’s op de VRT tot 100% ondertiteling 
tegen het einde van de beheersovereenkomst. 

 Het engagement tot het realiseren van de doelstellingen van de Vlaamse regering vastge-
legd in het Toegankelijk Web project: hele internet toegankelijk (ten laatste tegen einde 
2007) en het hele intranet (ten laatste einde 2010). Met inbegrip van tijdelijke sites zoals de-
ze bij de verkiezingen, de preselectie Eurovisie Songfestival, enz. 

 Het leveren van inspanningen op het vlak van het onderzoeken en implementeren van 
nieuwe technologieën die de toegankelijkheid van het huidige aanbod kunnen verhogen.  

 
 



Advies VRT-beheersovereenkomst 

9 

 

3 . 2 .  P r o g r amm a t i e  

3 . 2 . 1  I n f o r m a t i e  e n  d u i d i n g  

3.2.1.1 Algemeen 
 
Naar thema's en inhoudelijke invulling is het informatie-aanbod van de VRT-radio in vergelij-
king met dit van de VRT-televisie veel vollediger, grondiger en meer genuanceerd. De nieuws-
uitzendingen worden er ruimschoots aangevuld met informatie- en duidingsprogramma's (bvb. 
Voor de dag, De Wandelgangen). 
 
Bij de VRT-televisie staat het aanbod en de toonzetting in de nieuws- en duidingsprogramma's 
veel meer onder druk van de kijkcijfers. Thema's die moeilijker te visualiseren zijn (bijvoor-
beeld sociaal-economische items, cf. infra) komen minder aan bod en zo dit al het geval is 
worden niet zelden eenzijdig in beeld gebracht. Ook inhoudelijk worden er veel toegevingen 
gedaan ten bate van de kijkcijfers en ten koste van de kwaliteit. De duiding, het inzicht, de 
achtergrondinformatie blijft vaak achterwege. Het georganiseerde middenveld en experten 
komen in het algemeen maar eerder beperkt aan bod. De ruimte voor diepgaand onderzoek en 
onderzoeksjournalistiek is in vergelijking met het verleden meer beperkt. Bij informatie die  
buiten de journaals wordt aangebracht is een vorm van infotainment niet steeds afwezig.  
 
Wat de radio betreft dienen de huidige kwaliteitsnormen voor de nieuws- en duidingsprogram-
ma’s in de volgende beheersovereenkomst bevestigd te worden. De uitdaging voor de VRT-
televisie bestaat erin om meer kwaliteit te brengen in informatie en duiding. Hierbij dienen alle 
thema’s, waaronder ook sociaal-economische, met de nodige grondigheid en evenwichtigheid 
in beeld gebracht. De volgende beheersovereenkomst moet in voldoende middelen voorzien 
om dit bij voorrang te kunnen realiseren.  
 
Informatie- en duidingsprogramma’s dienen gerealiseerd te worden door de VRT zelf waarbij het 
redactiestatuut en de bijhorende deontologische code, de redactionele kwaliteit garandeert. 
 

3.2.1.2 Sociaal-economisch 
 
De sociaal-economische component in het leven van de Vlaming zowel als van de Vlaamse sa-
menleving moet op een gedifferentieerde en genuanceerde manier aan bod komen in de “main-
stream”- programmatie van de openbare omroep. Dit betekent uiteraard in de nieuws- en duidings-
programma’s maar evenzeer in educatieve of ontspanningsprogramma’s.  
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Er dient uitdrukkelijk vermeden te worden dat de spektakelwaarde de doorslaggevende norm wordt 
die de sociaal-economische berichtgeving bepaalt. Systematische sociaal-economische duiding en 
achtergrondinformatie kan vermijden dat het sociaal-economisch gegeven slechts nagenoeg uit-
sluitend bij crisissituaties (stakingen, sluitingen van ondernemingen, ..) in beeld komt. 
 
Daarnaast dienen programma’s op de openbare omroep die door, respectievelijk in samenwerking 
met de Vlaamse sociale partners worden ontwikkeld eveneens in de volgende beheersovereen-
komst alle mogelijke ondersteuning te vinden. 
 
De bestaande format en werkingsmodaliteiten van uitzendingen op de VRT-radio door de sociaal-
economische derden dient onverkort te worden behouden.  
  
Op de televisie dient de VRT – in samenwerking met de SERV-partners – een kwalitatief hoog-
staand sociaal-economisch televisieprogramma te realiseren. Hierbij is het belangrijk dat de dui-
ding van de sociaal-economische realiteit en zijn onderliggende mechanismen centraal staan en 
niet verdrongen worden door de loutere nieuwswaarde van de feiten. Een human interest benade-
ring is niet verzoenbaar met de voorgestelde aanpak. Zowel de sociale als de economische com-
ponent dient in het programma op een evenwichtige wijze in beeld worden gebracht.  
  
Het sociaal-economisch televisieprogramma dient idealiter door VRT-journalisten te worden gerea-
liseerd.  
 
Principieel behoort deze opdracht tot de kerntaken die door de openbare omroep zelf moeten wor-
den opgenomen. Deze werkwijze laat bovendien toe dat de kwaliteit en de continuïteit van het 
programma op de beste wijze wordt verzekerd en dat opgebouwde expertise op sociaal-
economisch vlak ook in andere VRT-programma’s kan renderen.  
Een kwaliteitsvol duidingsprogramma vergt de nodige voorbereidingstijd en middelen, zowel perso-
nele als financiële, om producties degelijk te researchen, inhoudelijk uit te werken en goed te on-
derbouwen. De formule waarbij VRT-journalisten het programma maken waarborgt dat de pro-
grammamakers zich kunnen vertrouwd maken en blijven met de sociaal-economische realiteit en 
zich kunnen ontwikkelen als dragers van expertise op het domein. Bovendien hebben de VRT-
journalisten toegang tot het zeer uitgebreide VRT-archief. 
 
De afstemming van het sociaal-economisch programma met andere VRT-programma’s die ook 
sociaal-economische thema’s aansnijden (bvb. “Koppen”) en de inpassing in het zendschema zal 
meer optimaal verlopen wanneer het een eigen productie betreft.  
 
Door het programma door de VRT te laten realiseren wordt het ook mogelijk het een betere promo-
tie te bieden.  
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Via de VRT-radio en vanuit de VRT-televisie-journaals dienen aankondigingen voor het sociaal-
economisch programma te worden gelanceerd (cf. ondermeer voor de programma’s “Koppen”, 
“Villa Politica”, “De Zevende Dag”). Ook in de trailers moet het programma voldoende frequent aan 
bod komen.  
 
Indien de productie van het sociaal-economisch programma toch aan derden zou worden toe-
gewezen dienen alle voorwaarden te worden vervuld  om een kwaliteitsvol programma moge-
lijk te maken. Dit betekent in hoofdorde dat beduidend meer middelen dan nu het geval is 
(Vlaanderen NV) worden vrijgemaakt en vastgelegd voor de productie. Daarnaast dient de 
continuïteit van de samenwerking met betrokken productiehuis te worden verzekerd. Samen-
werkingsovereenkomsten met productiehuizen dienen zich uit te strekken over een langere 
termijn dan de huidig geldende. Veelvuldige en abrupte wisseling van productiehuis draagt 
geenszins bij tot de journalistieke kwaliteit van het programma. 
 
Het huidige zeer late uitzenduur op een weinig geschikte uitzenddag komt de kijkcijfers uiteraard 
niet ten goede. Een kwaliteitsvol sociaal-economisch programma uitzenden voor slapend Vlaande-
ren getuigt noch van doeltreffendheid en zeker niet van doelmatigheid. Vandaar dient gezocht naar 
een uitzendtijdstip zo nauw mogelijk aansluitend bij informatie- en duidingsblokken. Daarnaast 
dient het sociaal-economisch programma minimum éénmaal te worden heruitgezonden en bij voor-
keur worden opgenomen in een herhalingscyclus (loop). 
Het sociaal-economisch programma dient - ook in zijn herhalingen - blijvend uitgezonden te worden 
op het generalistische net (Canvas) en dus niet te worden verbannen naar een mogelijks te ontwik-
kelen specifiek themakanaal.  
 
Het sociaal-economisch programma dient blijvend te worden gerealiseerd in samenwerking met de 
SERV-partners, zoals trouwens decretaal bepaald. (art. 23, § 2 van de gecoördineerde decreten 
betreffende de radio-omroep en televisie, 4 maart 2005).  
 
3 . 2 . 2  A n d e r e  f a c e t t e n  

Cultuur 
De VRT gaat ervan uit dat op de generalistische netten elk programma een bepaalde onder-
grens qua bereik dient te halen (op Eén 600.000 kijkers, op Canvas 200.000 kijkers) en dat 
meer gespecialiseerde culturele programma's daar niet aan kunnen voldoen. Daarom is de 
VRT voorstander van een themazender waar dit soort programma's hun publiek kunnen vin-
den. 
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De openbare omroep heeft de opdracht om het culturele leven in de Vlaamse gemeenschap te 
bevorderen en voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken (cf. doelstellingen in 
Pact van Vilvoorde).  
Vastgesteld moet worden dat culturele programma’s sensu stricto momenteel onvoldoende 
middelen krijgen, zowel voor de research als voor de realisatie. Dit leidt onvermijdelijk tot een 
lage kwaliteit (schrale inhoud, weinig diepgang, weinig aantrekkelijke vorm…), met als gevolg 
lage kijkcijfers, slechte uitzenduren. Die negatieve spiraal moet doorbroken worden.  
 
De VRT moet op haar generalistische netten streven naar programmaformules (informatie- en 
infotainmentprogramma’s, specifiek programma-aanbod) waarin kunst, cultuur en erfgoed aan 
bod komen. Het oprichten van een netoverschrijdende cultuurredactie kan een instrument zijn 
om dat doel te realiseren.  

Ontspanning 
Wat betreft ontspanning volbrengt de VRT haar kerntaken meer dan behoorlijk. De VRT dient 
blijvend te streven naar een vernieuwend aanbod van creatieve, kwaliteitsvolle en populaire 
ontspanningsprogramma’s die ethisch verantwoord zijn. De ontspanningsprogramma’s kunnen 
bij uitstek bijdragen tot de ondersteuning van de gemeenschapsopbouw (bvb. Fata Morgana). 
 

3 . 3 .  P e r f o r m a n t i e m a a t s t a v e n  

Kijkcijfers hebben ongetwijfeld een signaalfunctie. Dit mag het gegeven echter niet tot een absoluut 
streefdoel verheffen. In het algemeen dient er meer aandacht te komen voor kwalitatieve perfor-
mantiemaatstaven. 
 
In het bijzonder geldt dit voor de huidige performantiemaatstaf wat betreft duiding- en informa-
tieprogramma’s op televisie (gemiddeld per dag 1,5 miljoen kijkers, gemiddelde waardering 
van 75%). De bestaande performantiemaatstaf werkt vervlakkend en heeft ongewenste effec-
ten op de wijze waarop informatie en duiding op televisie worden gebracht. Een verenging tot 
kijkcijfers doet tekort aan elementen zoals de diversiteit, het spectrum, de kwaliteit van het 
informatie-aanbod die evenzeer bijdragen tot het verwerven van een leidinggevende positie op 
het vlak van informatie en duiding. Deze performantiemaatstaf is dan ook aan herziening toe. 
 

3 . 4 .  P r o d u c t i e p o l i t i e k  

De VRT heeft de Vlaamse audiovisuele sector een belangrijke impuls gegeven. Op alle 
Vlaamse televisiezenders zet een trend naar meer Vlaamse productie zich door.  
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Beperkingen (ondermeer personeelskosten, productiecapaciteit) leidden tot meer uitbesteding 
door de VRT van productie-opdrachten om de nood aan een grotere globale productiecapaci-
teit op te vangen.  
Deze uitbesteding neemt verschillende vormen aan gaande van uitbesteding van de volledige 
productie naar mengvormen waarbij hetzij de programma-ontwikkeling, hetzij de technische 
realisatie via externe partnerships gebeurt. Ondertussen is duidelijk dat productiehuizen een 
grote stempel drukken op de inhoud, ongeacht het soort programma’s. 
 
De uitbesteding van producties vertoont zowel positieve als negatieve aspecten.  
 
De wisselwerking tussen interne creativiteit en externe creativiteit (ondermeer via productiehuizen) 
heeft ongetwijfeld bijgedragen tot een groter kwaliteitsbewustzijn. Samenwerking met productiehui-
zen maakt zowel de doorstroom als terugstroom van talent uit de VRT-kweekvijver naar de produc-
tiehuizen en vice versa vlotter.  
 
In een volgende beheersovereenkomst dienen de criteria en de mate waarbinnen de uitbestedin-
gen aan productiehuizen kunnen gebeuren duidelijk te worden afgelijnd. Informatie- en duidings-
programma’s (bvb. ook verkiezingsprogramma’s) mogen niet worden uitbesteed.  
 
In geval van uitbesteding van programma’s (andere dan informatie- en duidingsprogramma’s) is 
transparantie in de samenwerkingsovereenkomsten een essentieel gegeven. Daarnaast dienen de 
overeenkomsten in de nodige middelen te voorzien om de productiehuizen toe te laten blijvend aan 
de gestelde VRT-kwaliteitsvereisten te voldoen.  
 
In de volgende beheersovereenkomst blijft het inzetten van het potentieel aan personeelsle-
den en de kwaliteit van de jobs bij de openbare omroep een belangrijk gegeven. Wanneer 
meer en meer pakketten van programma's systematisch door externe productiehuizen worden 
gemaakt, dreigt dit op termijn bij de openbare omroep de competenties aan te tasten en de 
arbeidsvoorwaarden onder druk te zetten. Indien blijkt dat de toename van Vlaamse produc-
ties op een structurele vraag van de kijkers inspeelt moet daaraan een structureel aangepast 
productie- en afgeleid personeelsbeleid van de openbare omroep worden gekoppeld.  
 
Met name het productiebedrijf van televisie is aan herwaardering toe. Om de autonomie van 
de programmamakers te verzekeren is een substantieel eigen productieapparaat onontbeerlijk. 
Bovendien en veralgemenend, bij gebrek aan een voldoende uitgebouwd VRT-
productieapparaat (i.e. concept, research, inhoud, realisatie) verdwijnt ook de norm waarmee 
externe producties kunnen vergeleken worden.     
 
De recent afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst voor de hele audiovisuele sector (PC 
227) draagt bij tot een harmonisering van de arbeidsvoorwaarden.  
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Hierdoor wordt loonkostenconcurrentie door productiehuizen en facilitaire bedrijven groten-
deels uitgeschakeld, wat ook de druk op de werkvoorwaarden bij de openbare televisieomroep 
mildert.  
 

3 . 5 .  F i n a n c i e r in g  

Algemeen moet de volgende beheersovereenkomst de VRT de nodige financiële armslag 
verlenen om de universaliteit van een kwaliteitsvolle programmatie te waarborgen.  

De financiële behoeften van de VRT dienen eerst duidelijk geanalyseerd en beschreven te 
worden. Op basis hiervan dient de dotatie te worden bepaald, zodat de openbare omroep niet 
deels afhankelijk is van jaarlijks wisselende inkomsten die te weinig rekening houden met de 
echte noden. Indien niet alle middelen vanuit de overheid(sdotatie) kunnen komen, moet de 
VRT het recht hebben eigen inkomsten te verwerven via reclame op de radio, via verkoop van 
rechten en merken, en via merchandising. De overheid dient hierbij wel de krijtlijnen vast te 
leggen. Commerciële reclame op de VRT-televisie dient uitgesloten te blijven. 
 
Om te garanderen dat alle VRT-programma-opdrachten (informatie, duiding, cultuur, …) voldoende 
middelen krijgen is het aangewezen naast een globaal budget ook gediversifieerde budgetten op te 
stellen in functie van de verschillende opdrachten.  Hierdoor wordt meteen vermeden dat één be-
paald gedeelte van de opdracht het overgrote deel van de middelen naar zich toetrekt: bijv. ten 
gevolge van de concurrentie die de VRT aangaat met de commerciële omroepen (rechten, aanko-
pen, …).     
 
In ieder geval moet er financiële transparantie zijn wat betreft uitgaven en inkomsten van de VRT. 
 

3 . 6 .  N i e u w e  t e c h n o l o g i s c h e  o n tw i k k e l i n g e n  

De Vlaamse gemeenschap dient via haar openbare omroep betrokken te zijn bij de voortdurende 
technologische ontwikkelingen en zich aandienende mogelijkheden op het vlak van de omroep, 
onder meer via digitalisering.  
 
De VRT biedt momenteel, naast radio- en televisie-programma’s, reeds bijkomende diensten 
aan (ondermeer websites met o.a. vrtnieuws.net, flashinfo naar gsm).  
In de toekomst zal de verdere digitalisering nieuwe vormen van publieke informatieversprei-
ding toelaten: 

 de verruiming van het lineaire aanbod: zgn. themakanalen ( cultuur, sport, e.a.); 

 een nieuw "on demand" aanbod; 
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 een nieuw audiovisueel aanbod ( vb. voor PC, voor spelconsole, e.d.). 
 
Waar investeringen in infrastructuur en programmatuur noodzakelijk zijn en blijven betekent dit 
nog niet dat de VRT koploper moet zijn wat betreft de nieuwste technologie.  
De openbare omroep moet wel evenwichtig investeren in middelen die nodig zijn om zelf een 
belangrijk gedeelte van de programma’s te realiseren die via generalistische netten worden 
aangeboden. 
 
Toch kunnen in het licht van de evolutie op het vlak van digitale omroep clausules hieromtrent 
bezwaarlijk ontbreken in de volgende beheersovereenkomst. Uitgangspunt hierbij is dat het 
desgevallend aanbod via digitale kanalen op de openbare omroep steeds als aanvulling en 
nooit ter vervanging van het algemene programma-aanbod kan gelden. Indien “openbare” 
digitale themakanalen worden ontwikkeld dienen ze scherp te stellen op thema’s die aanslui-
ten bij de kernopdracht van de openbare omroep.  
 
Voorafgaandelijk dient evenwel onderzocht te worden hoe de VRT in de ontwikkeling van digi-
tale platformen kan stappen zonder marktverstorend te werken. De effecten van een dergelijke 
operatie op de private omroepen dient in kaart gebracht.  Mede aan de hand van aanvullende 
gegevens dient een maatschappelijk debat over een mogelijks engagement van de VRT op het 
vlak van digitale ontwikkelingen te worden georganiseerd. Hierbij dienen eveneens ondermeer 
de universaliteit en de vrije toegankelijkheid van het aanbod betrokken te worden.  
 
In de volgende beheersovereenkomst dient te worden vastgelegd op welke wijze de openbare 
omroep kan bijdragen tot de e-learning-markt in Vlaanderen, in samenwerking met bvb. on-
derwijs- en opleidingsverstrekkers. 
 

3 . 7 .  B e s t u u r l i j k  

De Raad van Bestuur moet actief zijn taak opnemen, zonder zich in te laten met de concrete 
inhoud van de programma’s. Hij moet erop toezien dat de verschillende opdrachten van de 
openbare omroep voldoende middelen krijgen en voldoende kwalitatief worden uitgewerkt.  
 
Met andere woorden, de Raad van Bestuur moet (1) waken over het evenwicht tussen de ver-
schillende opdrachten, (2) ervoor zorgen dat ze elk over een voldoende budget beschikken en 
(3) controle uitoefenen op het deskundig en kwalitatief hoogstaand uitvoeren van de opdrach-
ten. 
 


