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VRT  -  Aandacht voor G-sport

De VRT heeft volgens de beheersovereenkomst de opdracht in te zetten op sportnieuws, 
duiding en analyse en daarbij te voorzien in een toegankelijk aanbod van een brede 
waaier aan sporten. De VRT moet zo met haar sportaanbod bijdragen aan zowel passieve 
sportbeleving en -inzicht, als tot actieve sportdeelname. Dit wordt gevat onder de titel 
SD3.2 Sport: Verbindend, universeel toegankelijke en participatie-bevorderend. Hierbij 
wordt specifiek vermeld dat de sportverslaggeving de sociale cohesie in de samenleving 
moet versterken.

In het Jaarverslag 2016 werd gerapporteerd dat de VRT in 2016 aandacht gaf aan 49 
verschillende sportdisciplines en zo ook aandacht gaf aan andere en minder populaire 
sporten. Hierbij wordt G-sport als aparte sportdiscipline vermeld. Dat hier aandacht aan 
besteed wordt, is belangrijk, want die aandacht vertaalt zich meteen ook in een bijdrage 
aan positieve beeldvorming van andersvaliden en de participatie-bevordering die de VRT 
moet beogen volgens de beheersovereenkomst.

1. Het jaarverslag vermeldt aan welke verschillende sportdisciplines aandacht besteed 
werd, maar gaat niet verder in detail. 

a) Is het mogelijk per discipline, vermeld in het jaarverslag, aan te geven wat hun 
relatieve aandeel in de schermtijd in 2016 was (ten opzichte van de totale 
schermtijd die aan sport besteed werd)?

b) Is het mogelijk de G-sport ook uit te splitsen in welke disciplines binnen die G-
sport belicht werden, hoeveel relatieve schermtijd zij kregen en om welke G-
sportevenementen het ging?

2. Op welke basis wordt beslist welke G-sportevenementen aandacht krijgen? 

Bij wijze van voorbeeld: al enkele jaren vindt de UCI Para-cycling Road World Cup in 
Oostende plaats, toch besteedde de VRT hier weinig tot geen aandacht aan. 

Graag kreeg ik dus inzicht in de afwegingen die gemaakt worden voor de aandacht 
die besteed wordt aan sportevenementen in het algemeen en de G-sport in het 
bijzonder.

3. Hoe evalueert de minister de gang van zaken? Wordt de G-sport door de VRT 
voldoende belicht?
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Ik heb in verband met uw vragen elementen van antwoord opgevraagd bij de VRT.

1. Het is voor de VRT niet haalbaar om aan te geven wat het relatieve aandeel in de 
schermtijd was van alle verschillende sporten ten opzichte van totale sportaanbod. In 
tal van verschillende programma’s wordt inderdaad aandacht besteed op itemniveau. 
Niet van alle items is de duurtijd evenwel bijgehouden.

Dergelijke informatie is dus ook niet automatisch beschikbaar voor wat betreft de 
aandacht voor G-sporten.

De aandacht voor G-sport was er in 2016 zowel op VRT-radio, -televisie als online. Met 
extra aandacht tijdens de Paralympische Spelen.

De VRT is van mening dat de aandacht voor G-sport niet verengd mag worden tot 
sportverslaggeving alleen. Minstens even belangrijk is het platform dat G-sporters 
krijgen in informatie- en generalistische programma’s die een groot publiek trekken, 
zoals De zevende dag (Eén), Van Gils & gasten (Eén) en Iedereen beroemd (Eén). Zo 
was paracycling wielrenner Kris Bosmans in juli 2017 nog te gast in Vive le Vélo (Eén), 
een programma dat bekeken werd door gemiddeld meer dan 500 000 Vlamingen.

Toelichting aandacht voor Paralympische Spelen

De VRT vond het belangrijk om “het verhaal” van en achter de Paralympische atleten 
te brengen. Het aanbod van beschikbare beelden was echter vele malen kleiner dan 
op de Olympische Spelen. Diverse finales met Belgische atleten werden daarbij niet in 
beeld gebracht (o.a. wielrennen), maar dat heeft de VRT wel zelf gedaan met haar 
eigen cameraploeg ter plaatse.

De openings- en de sluitingsceremonie werd door de VRT live uitgezonden op televisie. 
Voorts werd op televisie gekozen voor een gebald dagelijks magazine met focus op de 
Belgische atleten direct na Het journaal van 13 uur, en daarnaast consistente 
verslaggeving in de journaals.

Ook Radio 1 bracht een consequente verslaggeving in de nieuwsbulletins en 
bijkomende reportages en interviews in sport- en andere programma’s.

Op Sporza.be was er een constante berichtgeving. Alles wat de VRT op televisie 
toonde werd ook aangeboden op de website.
Daarenboven werden diverse wedstrijden live gestreamd, o.a. wedstrijden die niet in 
beeld werden gebracht door de host broadcaster.

Na de Spelen zijn verscheidene Paralympische atleten nog aan het woord gekomen in 
Het journaal en in generalistische programma’s.

Aandacht voor G-sport in 2016 was onder andere in volgende programma’s:



Magazine Paralympische Spelen

Datum Item Duur Sporttakken
08/09/2016 Samenvatting 

Openingsceremonie
15’54”

09/09/2016 Samenvatting dag 1 15’45” tafeltennis (6’40”)
baanwielrennen (1’00”)
zwemmen (5’01”)
rolstoeltennis (1’29”)
gewichtheffen (15”)

10/09/2016 Samenvatting dag 2 15’57” baanwielrennen (7’06”)
atletiek (1’00”)
tafeltennis (5’00”)
zwemmen (1’00”)
rolstoeltennis (30”)

11/09/2016 Samenvatting dag 3 16’29” boccia (2’15”)
baanwielrennen (1’18”)
atletiek (5’50”)
tafeltennis (3’45”)
paratriatlon (44”)

12/09/2016 Samenvatting dag 4 16’53” tafeltennis (7’12”)
atletiek (25”)
zwemmen (5’35”)
paratriatlon (35”)
boogschieten (26”)
paardrijden (1’00”), 

13/09/2016 Samenvatting dag 5 16’44 tafeltennis (7’14”)
zwemmen (1’20”)
rolstoeltennis (1’00”)
paardensport (3’49”)
atletiek (1’54”)

14/09/2016 Samenvatting dag 6 16’14 atletiek (6’06”)
powerliften (50”)
rolstoeltennis (4’20”)
zwemmen (3’00”)

15/09/2016 Samenvatting dag 7 15’48” paardrijden (3’15”)
zwemmen (1’35”)
wielrennen (6’30”)
rolstoeltennis (2’30”)
gewichtheffen (45”)

16/09/2016 Samenvatting dag 8 16’44” handbiking (3’30”)
atletiek (2’30”)
rolstoeltennis (1’00”)
zwemmen (6’00”)
roeien (1’00”)
blindenvoetbal (1’10”)

17/09/2016 Samenvatting dag 9 15’23” paardensport (5’15”)
rolstoeltennis (3’00”)
wielrennen (3’00”)
handbiking (3’40”)

18/09/2016 Samenvatting dag 
10

17’51” atletiek (7’20”)
zwemmen (4’20”)
wielrennen (2’50”)
blindenvoetbal (40”)
zitvolleybal (30”)
goalball (30”)
rolstoelbasketbal (1’00”)



19/09/2016 Samenvatting 
Sluitingsceremonie

16’09”

15/12/2016 Jaaroverzicht 
Paralympische 
Spelen

47’12”

Sportweekend

04/09/2016 G-voetbal 2’00”
11/09/2016 Paralympische Spelen: 

tafeltennis
Laurens Devos (1’05”)
Florian Van Acker (45” + 
2’20”), 

18/09/2016 Paralympische Spelen: 
actualiteit + overzicht 
prestaties Belgen

5’06”

Het journaal

 Peter Genyn – atletiek 
 13/09 (Paralympische Spelen)
 17/09 (Paralympische Spelen)
 26/10 (huldiging Paleis)
 12/12 (Vlaams Sportjuweel)

 Marieke Vervoort – atletiek 
 10/09 (Paralympische Spelen)
 17/09 (Paralympische Spelen)
 1/10 (afscheid)

 Laurens Devos – tafeltennis 
 9/09 (Paralympische Spelen)
 11/09 (Paralympische Spelen)
 12/09 (Paralympische Spelen)
 24/09 (Belgium World Tour Open tafeltennis)
 9/12 (Paralympisch tafeltennisser van het jaar)

 Florian Van Acker – tafeltennis
 9/09 (Paralympische Spelen)
 11/09 (Paralympische Spelen)
 12/09 (Paralympische Spelen)
 13/09 (Paralympische Spelen)
 24/09 (Belgium World Tour Open tafeltennis)
 26/12 (wedstrijd tegen Jean-Michel Saive)

 Michèle George – paardrijden
 14/09 (Paralympische Spelen)
 16/09 (Paralympische Spelen)

 Joachim Gérard – tennis
 14/09 (Paralympische Spelen)
 15/09 (Paralympische Spelen)
 16/09 (Paralympische Spelen)

 Kris Bosmans – wielrennen 
 16/09 (Paralympische Spelen)

 Paralympische Spelen – openingsceremonie: 6/09, 7/09 en 8/09
 Paralympische Spelen – slotceremonie: 19/09
 Unified Sporten

 30/08 (met Rode Duivels)
 4/10 (met Rode Duivels)
 3/11 (met broers Borlée)

 Divers:
 5/02 (huldiging paralympiërs 2015)



 23/08 (schorsing Russische atleten)
 25/10 (voorstelling nationale voetbalploegen doven, blinden, daklozen en 

special olympics)
 Special Olympics

 5/05 (openingsceremonie nationale Special Olympics)
 6/05

Sporza.be

Een greep uit de aandacht voor de Paralympische Spelen (artikels en video):

 http://sporza.be/cm/sporza/ander_nieuws/1.2918065
 http://sporza.be/cm/sporza/wielrennen/1.2983779
 http://sporza.be/cm/sporza/wielrennen/baanwielrennen/1.2906710
 http://sporza.be/cm/sporza/ander_nieuws/1.2897544
 http://sporza.be/cm/sporza/videozone/1.2887624
 http://sporza.be/cm/sporza/videozone/sporten/andernieuws/1.2887701
 http://sporza.be/cm/sporza/ander_nieuws/1.2887619
 http://sporza.be/cm/sporza/ander_nieuws/1.2865255
 http://sporza.be/cm/sporza/ander_nieuws/Tafeltennis/1.2854636
 http://sporza.be/cm/sporza/ander_nieuws/1.2842950
 http://sporza.be/cm/sporza/Rio-2016/1.2839559
 http://sporza.be/cm/sporza/tennis/1.2835407
 http://sporza.be/cm/sporza/tennis/1.2834710
 http://sporza.be/cm/sporza/tennis/1.2833529
 http://sporza.be/cm/sporza/Rio-2016/1.2805454
 http://sporza.be/cm/sporza/Rio-2016/Rio2016_Belgen/1.2803381
 http://sporza.be/cm/sporza/Rio-2016/1.2783234
 http://sporza.be/cm/sporza/videozone/programmas/SportJournaal/1.2777108
 http://sporza.be/cm/sporza/videozone/v-Rio-2016/Rio-paralympics/1.2772303
 http://sporza.be/cm/sporza/extra/opvallend/1.2774093
 http://sporza.be/cm/sporzahttp://sporza.be/cm/sporza/videozone/sporten/anderni

euws/1.2771254/1.649775 
 http://sporza.be/cm/sporza/Rio-2016/1.2771118
 http://sporza.be/cm/sporza/Rio-2016/1.2770469
 http://sporza.be/cm/sporza/Rio-2016/1.2770155
 http://sporza.be/cm/sporza/Rio-2016/1.2769330
 http://sporza.be/cm/sporza/1.649775
 http://sporza.be/cm/sporza/Rio-2016/1.2769718
 http://sporza.be/cm/sporza/videozone/v-Rio-2016/Rio-paralympics/1.2769635
 http://sporza.be/cm/sporza/Rio-2016/1.2769631
 http://sporza.be/cm/sporza/Rio-2016/1.2768414

Andere programma’s

 Verschillende wedstrijden werden in live streams uitgezonden op Sporza.be.

 Het jaaroverzicht Paralympische Spelen werd uitgezonden op Eén (in de reeks met 
ook het wielrennen, het EK voetbal en de Olympische Spelen).

Verschillende verslagen zijn ook nog te raadplegen op Sporza.be:
 http://sporza.be/cm/sporza/videozone/programmas/Sportjaaroverzicht_2016/1

.2845594
 http://sporza.be/cm/sporza/videozone/programmas/Sportjaaroverzicht_2016/1

.2845587
 http://sporza.be/cm/sporza/videozone/programmas/Sportjaaroverzicht_2016/1

.2845620

http://sporza.be/cm/sporzahttp:/sporza.be/cm/sporza/videozone/sporten/andernieuws/1.2771254/1.649775
http://sporza.be/cm/sporzahttp:/sporza.be/cm/sporza/videozone/sporten/andernieuws/1.2771254/1.649775


 Het overzicht 'Special Olympics world winter games' werd uitgezonden op Eén.

(Verslag ervan is nog raadpleegbaar op Sporza.be: 
http://sporza.be/cm/sporza/ander_nieuws/1.2918065 )

2. Bij de belangrijkste elementen voor het bepalen van aandacht door de VRT aan een 
(G-)sport horen, naast het hebben van de uitzendingsrechten, de waarde van het 
sportevenement en de te verwachten prestaties van Vlaamse/Belgische deelnemers.
De mate van aandacht die een evenement krijgt, hangt ook nog af van andere 
factoren, zoals andere, eventueel dwingendere, actualiteit en de toegewezen 
beschikbare ruimte in het programmaschema en Het journaal.

De UCI Paracycling road World cup heeft het VRT-televisiescherm net niet gehaald 
vanwege een al overvolle agenda door andere sportevenementen.
De VRT besteedt ook niet per sé aandacht aan een evenement omdat het een World 
Cup is. Dat doet zij ook niet voor bijvoorbeeld World Cups op de piste of in het 
mountainbiken.

3. Als Minister, bevoegd voor het mediabeleid, kan, mag en wil ik niet tussenkomen in de 
programmatie van de VRT, gezien artikel 7 van het mediadecreet stelt dat de VRT 
autonoom zijn programma-aanbod en uitzendschema vaststelt. 


