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Beheersovereenkomst 2012-2016 
De vorige Beheersovereenkomst stelde dat de toekomstige huisvesting moest onderzocht worden en 
beslist. Er werden drie pistes onderzocht: (a) renovatie huidig gebouw, (b) nieuwbouw op huidige 
locatie en (c) nieuwbouw op andere locatie. 
 

Raad van Bestuur 23 januari 2012 
Beslissing dat de keuze voor de nieuwbouw beste optie is en dat de voorkeur naar Brussel gaat. 
 

Raad van Bestuur 21 mei en 2 juli 2012 
Beslissing om procedure van concurrentiegerichte dialoog met specifieke mobiliteitscriteria te 
hanteren. Dit als middel om een gepaste locatie voor het nieuwe VRT gebouw te bepalen. 
Parallel daarmee worden gesprekken opgestart met Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeente 
Schaarbeek en RTBF om nieuwbouw op huidige site mogelijk te maken. 
 

Raad van Bestuur van 22 april 2013 
De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met: 

 de realisatie van een nieuw, duurzaam en efficiënt gebouw op de site Reyers 

 bij constant beleid qua opdracht en financiering, het opvangen van de kosten van de nieuwe 
huisvesting door de VRT uit eigen middelen, zonder dotatieverhoging 

 stopzetten van de procedure concurrentiegerichte dialoog 

 het uitschrijven van een architectuurwedstrijd, Open Oproep o.l.v. Vlaams Bouwmeesterschap. 
 

Raad van Bestuur van 21 oktober 2013 
De conventie tussen Brussels Hoofdstedelijk Geest, Schaarbeek, RTBF en VRT, die de samenwerking 
in functie van het stadsproject beschrijft wordt goedgekeurd. 
 

Raad van Bestuur van 29 september 2014 
De procedure van Open Oproep, inclusief samenstelling jury, wordt goedgekeurd. 
De architectuurwedstrijd wordt daarop opgestart. Uiteindelijk worden 66 ontwerpen ingediend. 
 

Beleidsnota Media 2014-2019 
OD 3.3. Een nieuw project voor de publieke omroep - 8. Een nieuw gebouw  
“(…) Wil VRT effectief een ‘open’ publieke omroep van de toekomst zijn, een venster op Vlaanderen en 
de wereld, dan is het noodzakelijk dat ze zich samen met de Vlaamse Regering verder engageert om 
van de Reyers-site een ‘open campus’ in Brussel te maken. (…) Het nieuwe gebouw moet karaktervol 
en inspirerend zijn, bruisen van energie en creativiteit stimuleren; het moet een toonbeeld zijn van 
toekomstgericht denken en een ontmoetingsplaats van creatief talent.” 
 

Raad van Bestuur van 12 december 2014 
De jury selecteert uit de 66 ontwerpen 5 gegadigden en stelt ze voor aan de Raad van Bestuur. 
 

Raad van Bestuur van 27 april 2015 
De 5 gegadigden van de Open Oproep worden voorgesteld aan de vernieuwde Raad. 
 

Raad van Bestuur van 14 december 2015 
Op voorstel van de jury beslist de Raad van Bestuur om het Ontwerptteam Tijdelijke Vereniging 
Robbrecht & Daem Architecten – Dierendonckblancke Architecten – Arup UK – VK Group aan te 
duiden als team dat het nieuwe VRT-gebouw zal ontwerpen. 


