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Opstart Radioplayer Vlaanderen

1. Veranderende context radio luisteren via internet.
2. Radioplayer en de VRT strategie rond internetluisteren en 

digitale distributie.
3. Coöperatie met de Vlaamse radiomarkt.

VRT vraagt formele toestemming voor participatie in op te 
richten cvba, die als onafhankelijke partij Radioplayer 
Vlaanderen zal opereren.



1. Veranderende context radio luisteren



Veranderende context radio luisteren

Radio luisteren via het internet groeit, maar:
ruim 40% eigen VRT platformen, 60% via derden.



● We moeten vechten voor onze plaats op het dashboard.
● OTT spelers zoals TuneIn hebben hefbomen en schaal.
● Auto industrie zoekt zekerheid door lange productcyclus.

Veranderende context radio luisteren: auto-industrie



2. Radioplayer als innovatief platform
met schaal



Radioplayer UK





Radioplayer als innovatief platform met schaal

Aanwezigheid radio in de auto verzekeren

Radio laten groeien in ‘Slimme luidsprekers’

Radio luisteren en inkomsten via apps en 
websites verder ontwikkelen



Platform

● Solide partner.
● Eigen R&D afdeling.
● 100% controle over

data en inkomsten.
● Implementatie en

communicatie volgens
strategie omroep.

bv. BBC, Fire Radio -->



Participeren in Radioplayer

• Samen met de hele radiomarkt.
• Beperkte jaarlijkse kost.
• Gezamenlijke radiospeler web en app.
• Via op te richten coöperatieve vennootschap als neutrale 

operator voor de Vlaamse markt.



Troeven Radioplayer

• Goed voor de Vlaamse radiomarkt.
• Toegang tot eindtoestellen van de toekomst.
• Plaats van radio in de auto verzekeren.
• Innovatief naar nieuwe inkomstenmodellen.

• Controle over data en inkomsten.
• Complementair met onze huidige strategie.

• Eigen apps voor merkbeleving en aanbod in de diepte.
• Radioplayer als verzekerde toegang tot radio op alle (nieuwe) 

platformen.

• Voordelen voor toekomstige ontwikkelingen en support.



3. Coöperatie met de Vlaamse radiomarkt



licentie
voor België

Licentiekost
100% Wallonië

Oprichting coöperatieve vennootschap



Oprichting coöperatieve vennootschap

licentie
voor België

Licentiekost
50% Vlaanderen

Licentiekost
50% Wallonië

Radioplayer
Vlaanderen



Oprichting coöperatieve vennootschap: €35.1OO kapitaal

234 aandelen cat. A
€11.700 kapitaal

234 aandelen cat. A
€11.700 kapitaal

234 aandelen cat. A
€11.700 kapitaal

150 aandelen cat. B




