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NOTA: Middelen RingTV / Roularta – begrotingsjaren 2017-2020  
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 
Als bijlage gaat de tabel met de middelen die RingTV ontving, hetzij via de vzw RVTB, hetzij via Roularta 
en RTR, hetzij via andere kanalen.   
 
 
RINGtv 
RINGtv is een regionale commerciële omroep die in 1995 ontstond met als zendgebied Halle-Vilvoorde. De 
zendvergunning en de leiding van de zender is in handen van de vzw RVTB (Regionale Televisie Vlaams-
Brabant). Net zoals alle andere commerciële omroepen, haalt RINGtv het overgrote deel van zijn inkomsten 
uit reclame. RINGtv doet de reclamewerving en -regie niet zelf maar besteedt dit uit aan de Regionale 
Televisie Regie (RTR), een onderdeel van de Roularta Media Groep.  
 
Toegekende middelen van Vlaamse Rand – 2017-2020 
 

1. Basisbedrag 
 
RINGtv ontvangt jaarlijks ongeveer 290k euro subsidie als basisbedrag. Voor 2020 was dit bedrag 
272k euro.  
In het kader van het specifieke beleid dat de Vlaamse Regering voert in de Vlaamse Rand 
ondersteunt zij RINGtv om de doelstellingen van de regering in deze moeilijke regio te helpen 
verwezenlijken.  
De subsidie heeft betrekking op twee aspecten van het beleid Vlaamse Rand: 
- Enerzijds wordt het wekelijkse nieuwsoverzicht van RINGtv ondertiteld (via de teletekstpagina’s) 

ten behoeve van de vele anderstaligen in deze regio. Deze ondertiteling startte voor het eerst 
in 2007 en werd sindsdien verdergezet. 

- Anderzijds wordt een magazine ‘Over de Rand’ aangemaakt en uitgezonden. Het magazine 
brengt het Vlaamse Randbeleid in beeld. De bedoeling is om kennis te maken met en deel te 
nemen aan het gemeenschapsleven in de Vlaamse Rand. Het magazine wordt 30 weken per jaar 
uitgezonden en ook ondertiteld via teletekst. 
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2. Overheidsopdrachten/sponsoring 
 
Jaarlijks worden er op factuur door de Vlaamse Rand publispots en reportages betaald. De facturen 
worden opgemaakt op naam van RTR (Roularta) en uitzonderlijk éénmaal de Regionale Media 
Maatschappij (RMM) en vzw RVTB. 
 
 

Begrotingsjaar Totaalbedrag (in euro) 
2017 127.932,00 
2018 174.143,20 
2019 7.860,17 
2020 66.550,10 
TOTAAL 435.175,40 

   
De bedragen lopen elk jaar erg uit elkaar. Kanttekening voor 2017: het bedrag voor billboards voor 
2018 is meegenomen in begrotingsjaar 2017. Gemiddeld per jaar in de periode van 2017-2020: 
ongeveer 108k euro.  

 
 

3. Impulssubsidies 
 
RINGtv vraagt via de impulssubsidies nog extra subsidies aan voor projecten die zij zouden willen 
uitwerken. Soms worden die projecten via het luikje ‘2. overheidsopdrachten/sponsoring’ 
opgenomen, waardoor onderstaande tabel een vertekend beeld geeft. 

 
Begrotingsjaar Totaalbedrag (in euro) 

2017 0,00 
2018 7.000,00 
2019 0,00 
2020 24.000,00 
TOTAAL 31.000,00 

 
De bedragen lopen elk jaar erg uit elkaar. Voor 2020 zijn er 3 aanvragen binnen. Gemiddeld per jaar 
in de periode van 2017-2020: 7.750 euro.  

 
 

4. Partnerships 
 
Partnerships zijn overeenkomsten waarbij RINGtv een mediavoorstel doet. Als we akkoord gaan, 
sluiten we een partnership af (met aangenomen factuur).  
 

Begrotingsjaar Totaalbedrag (in euro) 
2017 0,00 
2018 38.478,00 
2019 33.880,00 
2020 0,00 
TOTAAL 72.358,00 

 
Gemiddeld per jaar in de periode van 2017-2020: ongeveer 18k euro.  
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5. Totaal 

 
Naast het jaarlijkse basisbedrag ontving RINGTv rechtstreeks (43.218 euro) of onrechtstreeks 
(495.315,40 euro) in de periode van 2017-2020 een bijkomend bedrag van 538.533,40 euro. Dit komt 
neer op een bedrag van bijna 135k euro gemiddeld per jaar. Zoals aangegeven ontvangt RINGtv niet 
altijd een bijkomend subsidiebedrag, maar worden facturen betaald, of worden subsidies verleend 
via Roularta of andere kanalen.  
 


