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Jaarrekening 2009 van de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie NV (VRT) 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Het Rekenhof deelt u mee dat het de controle van de bovenvermelde jaarrekening heeft 
beëindigd. Die controle kadert in de bevoegdheid van het Rekenhof, toegekend door de wet 
van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. 
 
De VRT heeft een jaarrekening 2009 opgesteld overeenkomstig het besluit van de Vlaamse 
Regering van 21 mei 1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en 
budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. De bedrijfsrevisor heeft een 
goedkeurende verklaring afgelegd bij die jaarrekening. 
  
Op basis van een voorafgaande risicoanalyse heeft het Rekenhof beslist tot een summiere 
controle van de jaarrekening. De controle geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. 
 

1. Het resultaat van het boekjaar 
De VRT heeft zijn bedrijfseconomische jaarrekening afgesloten met een nettoverlies van het 
boekjaar van 678.728 EUR (tegenover een nettoverlies van 6.043.820 EUR in 2008). Dat 
verlies is een gevolg van de verliezen voor de business units publieke opdracht VRT (-1,0 
miljoen EUR), TOM

1
 (-1,2 miljoen EUR), DIVA

2
 (-0,3 miljoen EUR) en de winsten voor de 

business units line extensions (+1,0 miljoen EUR) en onderzoek en innovatie (+0,8 miljoen 
EUR).  
 
De beheersovereenkomst 2007-2011 heeft het gecumuleerd resultaat over 2007, 2008 en 
2009 (exclusief de aanwending van de reserves) geraamd op -57,8 miljoen EUR. Het cumu-
latief verlies over deze periode bedroeg in werkelijkheid 14,1 miljoen EUR, wat 43,7 miljoen 
EUR beter is dan geraamd. De VRT heeft de verliezen voor TOM en DIVA overeenkomstig 
de beheersovereenkomst 2007-2011 overgedragen naar het volgende jaar. Samen met het 
overgedragen verlies 2008 van 5,8 miljoen EUR verhoogde het overgedragen verlies tot 7,3 
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miljoen EUR. Het gecumuleerde tekort van maximaal 27,0 miljoen EUR dat de beheersover-
eenkomst vooropstelde over de volledige periode, komt niet in het gedrang, aangezien de 
VRT in 2008 om besparingsredenen besliste fase 2 van TOM niet uit te voeren. De omroep 
heeft de resultaten van de andere business units onttrokken of toegevoegd aan de reserves. 
 
Het eigen vermogen van de VRT bedroeg eind 2009 182,9 miljoen EUR. De beheersover-
eenkomst 2007-2011 bepaalt dat het eigen vermogen eind 2011 niet lager mag zijn dan 109 
miljoen EUR. Dat wordt bewaakt in de meerjarenplannen. 
 
Het ESR-resultaat voor 2009 bedroeg -8,8 miljoen EUR, waardoor het gecumuleerd resul-
taat daalde tot 24,0 miljoen EUR. Dat is gecumuleerd 60,0 miljoen EUR beter dan waarin de 
beheersovereenkomst 2007-2011 voorziet. De sterke afwijking in 2009 van het in de be-
heersovereenkomst 2007-2011 vooropgestelde ESR-resultaat van -20,1 miljoen EUR werd 
veroorzaakt door het wegvallen van de patronale bijdrage in het pensioenfonds Statutairen 
VRT.  
 

2. Toerekening ontvangst van digitaal frequentiesupplement van Norkring 
Het bedrag van 8.000.000 EUR dat op 25 september 2009 werd ontvangen van de nv  
Norkring België als supplement omdat die vennootschap de digitale frequenties heeft ver-
worven, werd budgettair niet aangerekend. Gelet op de hangende procedure bij de Raad 
van State in verband met de verdeling van de pakketten digitale frequenties, heeft de VRT 
de ontvangst niet als definitief verworven beschouwd. Het boekhoudbesluit bepaalt echter 
het moment van de aanrekening ten laatste op het moment van de storting, ongeacht of de 
ontvangst als definitief verworven kan worden beschouwd. 
 

3. Overschrijding van de termijn 
De wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar 
nut bepaalt in artikel 6, §4, derde lid, dat de jaarrekening door de minister van Financiën ten 
laatste op 31 mei voor controle aan het Rekenhof moet worden voorgelegd. De rekeningen 
2009 van de VRT werden aan het Rekenhof verzonden met brief van 9 september 2010. De 
voorziene termijn werd overschreden. De VRT zond zijn rekeningen tijdig aan het IVA Cen-
trale Accounting (IVACA) over. 
 
Het Rekenhof verzoekt u te antwoorden binnen de termijn van 1 maand, zoals bepaald in 
artikel 5bis, derde lid, van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het 
Rekenhof. 
 
Een ondertekend exemplaar van de jaarrekening wordt aan het agentschap Centrale  
Accounting bezorgd. 
 
Een kopie van deze brief gaat naar de Vlaamse minister van Innovatie, Overheidsinvesterin-
gen, Media en Armoedebestrijding, alsook naar de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter 
van de raad van bestuur van de VRT. 
 
Op last:  Het Rekenhof: 
 
 
 
 
 
 
Jozef Van Ingelgem  Ignace Desomer 
Hoofdgriffier  Voorzitter 
 


