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DE VLAAMSE VICE-MINISTERPRESIDENT EN MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, MEDIA EN BRUSSEL

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft: VRT rapportering beheersovereenkomst 2016-2020 - activiteiten
2018
Hoofdstuk 5 “Transparantie, rapportering en evaluatie” van de beheersovereenkomst, ondertekend op
18 december 2015 bepaalt:

De VRT zal jaarlijks en dit vóór 1 juni aan de Vlaamse Regering een door de Raad van Bestuur
goedgekeurde nota voorleggen die voor elk van de performantiemaatstaven opgenomen in
de beheersovereenkomst aangeeft in hoeverre de vooropgestelde doelstellingen reeds bereikt
zijn.
De gemeenschapsafgevaardigde stelt eveneens jaarlijks voor 1 juni een evaluatierapport op
dat hij voorlegt aan de Vlaamse Regering en waarvan een kopie aan de VRT wordt bezorgd.
De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) oefent conform het bepaalde in artikel 218, §2, 9°
van het mediadecreet een inhoudelijk toezicht uit op de naleving door de VRT van de
beheersovereenkomst en rapporteert hierover jaarlijks voor 1 juni aan de Vlaamse Regering.
De VRM baseert zich hiervoor op de hierna beschreven performantiemaatstaven.
De VRT verbindt zich ertoe hieraan de nodige medewerking te verlenen. De VRM en de VRT
bepalen gezamenlijk de meetsystemen voor de performantiemaatstaven.
Het rapport van de VRM wordt gestuurd aan de Vlaamse Regering met een kopie aan de VRT.
Vertrouwelijke gegevens, waaronder persoonsgebonden of concurrentieel-strategisch
belangrijke informatie kunnen niet gepubliceerd worden.
Zoals bepaald in artikel 21 van het mediadecreet, legt de Vlaamse Regering jaarlijks de nota
van de VRT, samen met het evaluatierapport van de gemeenschapsafgevaardigde en het
rapport van de VRM voor aan het Vlaams Parlement vóór 30 september. De gedelegeerd
bestuurder van de VRT licht de jaarlijkse rapportering mondeling toe in de bevoegde
commissie van het Vlaamse Parlement.
In 2020 wordt de rapporteringsnota van de VRT over het voorgaande jaar door de VRT
uitgebreid met een globale evaluatie over de periode 2016-2020.
Het Rekenhof kan de getrouwheid van de gegevens en van de meetsystemen die worden
gebruikt in de rapportering controleren. De VRT verbindt zich ertoe hieraan de nodige
medewerking te verlenen. Vertrouwelijke gegevens, waaronder persoonsgebonden of
concurrentieel-strategisch belangrijke informatie worden op verzoek van het Rekenhof
bezorgd maar kunnen niet gepubliceerd worden.
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De VRT zal eveneens elk jaar het door de Raad van Bestuur goedgekeurde jaarverslag en de
jaarrekening ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Vergadering binnen de ter zake
geldende termijnen.
Bij deze wordt de rapportering van de VRT over 2018 als mededeling voorgelegd aan de Vlaamse
Regering, samen met het rapport van de Vlaamse Regulator voor de Media inzake het toezicht op de
naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap en
het evaluatierapport van de gemeenschapsafgevaardigde.

De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel

Sven GATZ
Bijlagen:
- VRT Jaarverslag 2018
- Toezicht op de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de
Vlaamse Gemeenschap, rapport 2018 van de Vlaamse Regulator voor de Media
- Evaluatieverslag van de gemeenschapsafgevaardigde
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