persbericht
31/05/2012: Openbare omroep leeft beheersovereenkomst met
Vlaamse Gemeenschap goed na

Uit het toezichtsrapport 2011 van de Vlaamse Regulator voor de Media met betrekking tot de
naleving van de beheersovereenkomst door de openbare omroep, blijkt dat de VRT het
overgrote deel van de doelstellingen behaalt. Voor het werkingsjaar 2011 werd de
beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap door de openbare omroep dan
ook goed nageleefd. Slechts enkele onderdelen van de performantiemaatstaven werden niet
behaald. Zo stelt de VRM, net zoals voor het werkingsjaar 2010, ook nu vast dat nog
onvoldoende televisieprogramma’s worden ondertiteld. Waar in 2010 nog maar 88% van de
programma’s werden ondertiteld, ligt dit aandeel voor 2011 wel reeds op 92%. De
beheersovereenkomst stelt echter dat 95% van de televisieprogramma’s ondertiteld moeten
worden.

De VRM, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, stelt voor dat
de VRT blijft verderwerken aan een permanent meetsysteem, dit ook in het licht van de nieuwe
beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Op deze manier kan het niet behalen
van onderdelen van performantiemaatstaven beperkt of vermeden worden.

Over het rapport
Het Mediadecreet stelt dat de Vlaamse Regulator voor de Media toezicht houdt op de naleving
door de openbare omroeporganisatie van de beheersovereenkomst met de Vlaamse
Gemeenschap. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd aan de Vlaamse Regering.
In het rapport gaat de toezichthouder na in welke mate de openbare omroep de (afgeleide)
performantiemaatstaven behaalt.

Het rapport kan geraadpleegd worden op www.vrmrapporten.be/rapporten/toezichtsrapport-vrt2011

Over de Vlaamse Regulator voor de Media
De VRM is de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media. In het
belang van Vlaamse kijkers en luisteraars ziet hij er op toe dat de mediaregelgeving,
beschreven in het mediadecreet, in Vlaanderen nageleefd wordt. De VRM komt tussen bij
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eventuele geschillen en behandelt klachten over en meldingen van mogelijke inbreuken op de
regelgeving. Voorts waakt de VRM ook specifiek over de bescherming van minderjarigen en
over onpartijdigheid op de Vlaamse radio en tv. Tot slot beheert de VRM de toekenning van
mediavergunningen aan Vlaamse audiovisuele media. De VRM werd in 2006, in navolging van
een richtlijn van de Europese Unie, opgericht door de Vlaamse overheid.
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