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BELGISCHE RECLAMESPOTS OP TF1? HEBBEN BELGISCHE 

ADVERTEERDERS DAAR BELANG BIJ?  

Het moest er ooit van komen: gesterkt door een aanzienlijk bereik in 

Franstalig België overweegt de grootste Franse televisiezender TF1 om 
een deel van zijn reclame-aanbod los te koppelen om in ons land aparte 

“Belgische” reclamespots te verkopen.  

Totnogtoe werden de debatten over dit onderwerp voornamelijk gevoerd 

rond een belangrijke kwestie: het effect van de introductie van dit nieuwe 
aanbod op de diversiteit aan televisiereclame in het Zuiden van het land. 

Er is natuurlijk ook nog een andere vraag die ons even belangrijk lijkt: 

welk is belang van de adverteerders? 
 

In het kort:  

 
 

 TF1 is een van de meest bekeken zenders in Franstalig 

België: naar gelang de doelgroepen, dagen en 

uurschijven, staat deze zender in de rangschikking op 

kijkcijfers op de eerste, tweede of derde positie.  

 Het profiel van TF1 is dat van een commerciële zender 

en leunt zeer dicht aan bij een andere grote zender zoals 

RTL-TVi. Het publiek van TF1 is echter iets jonger.  

 TF1 vertegenwoordigt ongeveer 1/5 van het kijkvolume 

in het zuiden van het land maar brengt bijna geen 

exclusieve kijkers bij. De Belgische Franstalige 

televisiekijkers kijken naast de lokale ook naar Franse 

zenders maar deze zijn eerder een aanvulling, zelden een 

eerste keuze.  

 Dit betekent dat de voornaamste troef van TF1 erin 

bestaat een aanzienlijk segment van de Franstalige 

bevolking te bereiken, maar zijn kracht ligt dus niet in 

het bijbrengen van de zeldzame « unserved audiences ». 

 Volgens de gegevens waarover we beschikken, zijn de 

contexten die worden aangeboden door TF1, vooral door 

de lengte en de densiteit van de reclameblokken, veel 

minder impactvol dan die van de Belgische Franstalige 

zenders.  

 De mogelijke komst van TF1 zou de adverteerders wel 

een verhoogde concurrentie op de televisiemarkt 

opleveren evenals de toegang tot extra informatie over 

het bereik en profiel van de zender, die vandaag nog vrij 

beperkt is. 
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Bereik en profiel: kenmerkend voor een 

generalistische commerciële zender 

Men kan de onrust op de Franstalige audiovisuele markt gemakkelijk 

begrijpen als we de omvang van TF1 onder de loep nemen: deze zender is 
immers een zwaargewicht. Op de Franstalige doelgroep van 18 tot 54 

jaar, tussen 12u en 24u is deze zender de nummer 2 in marktaandeel met 

20%. Met andere woorden : op 143 minuten televisiekijken per dag, 

zouden 28 minuten exclusief naar de eerste Franse zender gaan. 

 

Als we de analyse maken op de zendergroepen, staat TF1 op de derde 

positie achter de drie zenders van RTL (35%) en de twee zenders van 

RTBF die reclame uitzenden (22%; 23% als we ook het reclamevrije La 

Trois meerekenen). France Télévisions volgt als vierde. 

Tijdens het weekend is TF1 nog sterker: de zender bezet permanent de 

tweede positie van vrijdag tot en met zondag.  
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Opgelet: TF1 is soms zelfs marktleider. Maar dan spreken we over 

momenten met eerder lage kijkichtheid zoals vroeg in de ochtend of in de 

late avond en ’s nachts.  

 

Dit model van bereikscurve die boller staat op « holle uren »  kenmerkt 

TF1 tijdens de weekdagen, zoals hierboven aangegeven en is nog 

nadrukkelijker merkbaar tijdens het weekend, wanneer de Franse zender 

een hoger marktaandeel heeft.  
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De beperkte gegevens waarover 

we beschikken (zie verderop in 

deze nieuwsbrief) stellen ons niet 

in staat het kijkersprofiel van de 

Franse zenders in de diepte te 

analyseren. We kunnen wel 

vaststellen dat de spreiding 

tussen vrouwen en mannen 

binnen de kijkerspublieken van RTL-TVi en TF1 identiek is. Beide zenders 

hebben een uitgesproken vrouwelijk profiel, meer nog dan het totale 

televisiebereik.  
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We beschikken tevens slechts over zeer beperkte informatie aangaande 

het sociale statuut van deze kijkers dat hieronder uitgedrukt wordt door 

een eenvoudige en nogal summiere scheidingslijn tussen de twee helften 

van de bevoorrechte en minder bevoorrechte bevolking van 18 tot 54 

jaar. De analyse op deze variabele toont ons een algemeen kijkersprofiel 

van de televisie met een meerderheid aan kijkers in de minder 

bevoorrechte sociale groepen 5 tot 8. De dominantie van deze groepen 

vinden we ook terug in de profielen van TF1 (60%) en bij RTL-TVi (59%). 

In vergelijking met het profiel van het totale televisiebereik vertonen de 

RTBF en sommige zenders van France Télévisions een hogere 

selectiteitsindex op de sociale groepen 1 tot 4.  
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We kunnen meer specifieke informatie 

verschaffen over de leeftijden van het 

kijkerspubliek. 45% van het dagelijkse 

kijkersvolume in het zuiden van het land is 

ouder dan 55 jaar. Bij TF1 bevindt zich 

slechts 1/3 in deze leeftijdscategorie. De 

grootste Franse zender werft meer dan 36% 

van zijn kijkers bij de groep tussen 15 en 44 

jaar, waar RTL-TVi 31% van zijn bereik 

haalt. De grote Belgische commerciële 

zender kan echter wel rekenen op de complementaire kanalen Club en 

vooral Plug RTL om zijn publiek te verjongen. 
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TF1 en France Télévisions zijn dus heuse zwaargewichten in het 

Franstalige televisielandschap. Naargelang de doelgroepen en de 

uurschijven, hebben ze een concurrerend of een complementair aanbod 

ten aanzien van de bestaande Belgische zenders. Maar in hun publiek 

bevinden zich slechts weinig exclusieve kijkers, zoals onderstaande grafiek 

aantoont.  

De totale groep van 

niet-Belgische 

Franstalige 

televisiezenders (dus 

niet alleen TF1) trekken 

op een gemiddelde dag 

een exclusief deel van 

8% van het 

kijkerspubliek aan 

tussen 18 en 54 jaar. Na 

verloop van 7 dagen 

loopt dit ratio aan 

exclusieve kijkers terug tot een zeer magere 3%. En over een nog langere 

periode neigt het ratio naar nul. We kunnen hieruit besluiten dat TF1 

geen extra aan exclusieve reclamecontacten zal aanbrengen aan de 

Belgische adverteerders. Het is meer waarschijnlijk dat TF1 ons in de 

mogelijkheid zal stellen om nog sneller een hoge dekking te halen op 

een nog breder publiek. Voor sommige merken is dat al een 

aanzienlijke bijdrage. 
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TF1 en de Franse zenders: contacten van lagere 

kwaliteit 

Het ene reclamecontact is het andere niet. En dat wordt ook onderstreept 

door de grote verschillen tussen de Belgische en de Franse zenders, met 

een ontegensprekelijke voorsprong voor de eerst genoemden.  

De reclameblokken worden bij de Franse zenders behandeld op een totaal 

verschillende wijze dan de praktijken die gangbaar zijn bij onze 

reclameregies. Onze laatste gegevens hierover dateren helaas van 2012 

maar er is geen reden om aan te nemen dat deze gedragingen sindsdien 

radicaal veranderd zijn. De Franse zenders passen structureel het 

systeem toe van de lange « reclame-tunnel » en TF1 is ter zake de 

absolute kampioen. 

Voortgaande op de gegevens van Kantar, heeft TF1 in 

2015 gemiddeld meer dan 12 spots op rij uitgezonden 

per reclameblok, dat meestal meer dan 4 minuten 

duurde. Ter vergelijking, tussen november 2015 en 

oktober 2016, halen de voornaamste Belgische zenders 

een ratio van iets minder dan 6 spots per blok met een 

gemiddelde duur van 2 minuten en 8 seconden. Meer specifiek in 

Franstalig België, tellen de gemiddelde reclameblokken van de 

voornaamste Belgische zenders exact 4 spots per reclameblok van 

gemiddeld 1 minuut en 27 seconden. In de grafiek hieronder kan u zien 

hoe de Belgische zenders per dag meer reclamemomenten inlassen 

maar deze dan ook zo kort mogelijk houden 1. 

                                    
1 Waarom betrachten de reclameblokken zo kort mogelijk te houden? De vermenigvuldiging van de 
stimuli binnen eenzelfde lang reclameblok werkt een verlies aan impact voor de betrokken 
adverteerders in de hand. Concreet: een studie van Canal+/IPSOS (Frankrijk, 2002) heeft aangetoond 
dat tussen een reclameblok met 7 spots en een reclameblok met 14 spots (100% meer dus) het aantal 
merken dat onthouden wordt nauwelijks verhoogt: van 2.72 tot amper 2.95 (+8%).  
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De conteksten die worden aangeboden dor de Franse zenders en door TF1 

in het bijzonder, zijn bijgevolg veel drukker bezet dan het televisie-

aanbod dat de Belgische adverteerders gewoon zijn.  We stellen daarbij 

ook vast dat de Franse adverteerders bij voorkeur gebruik maken 

van korte spots (gemiddeld iets korter dan 20 seconden) 2 met de 

bedoeling hun spots zo vaak mogelijk te herhalen om een hogere 

impact te bekomen. Zo was een gemiddeld merk of product in 2012 

zichtbaar op de Franse televisie met ± 8 spots per zender en per week. 

Dat is exact het dubbele aantal van wat er toen in België werd 

opgemeten met een gemiddelde van 4 spots per product per zender 

(vandaag bijna 6 spots per zender, zoals we hierboven aangaven). 

Kortom, het aanbod van TF1 is niet zomaar en in totaliteit inwisselbaar in 

termen van effect op reclameherinnering, en daardoor op mogelijke 

effectiviteit.  

  

                                    
2 Gemiddeld 22 seconden voor de spots die tegenwoordig worden uitgezonden (november 2015 - 
oktober 2016) op de Belgische zenders. We stellen een dalende trend vast: in 2012 lag de 
gemiddelde spotlengte op 23 seconden en op 24 seconden in 2007. Bron : Nielsen. 
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TF1 in België: drie voordelen voor de 

adverteerders 

Betekenen bovenstaande bedenkingen dan dat de komst van TF1 op de 

Franstalige reclamemarkt alleen nadelen met zich meebrengt? Dat is 

zeker niet helemaal waar. Natuurlijk zou er een negatieve impact kunnen 

zijn op de diversiteit van ons Belgisch televisielandschap door de 

mogelijke verdwijning van zenders. 

Maar als men uitgaat van een behoud van het grootste deel van het 

huidige aanbod, zijn er voor de adverteerder drie mogelijke voordelen. 

1. De stijgende concurrentiedruk op de markt zal onvermijdelijk een 

impact hebben op de prijs van de reclameruimte. TF1 zal immers 

een zeer uitgebreid reclamerooster kunnen commercialiseren, zodat 

zijn regie zeer attractieve prijzen zou kunnen hanteren.  

2. De toegang tot een ruim kijkerspubliek dat tot op heden buiten hun 

bereik lag, kan de adverteerders een snellere en meer efficiënte 

opbouw van hun bereik bezorgen bij hun doelgroepen. We hebben 

daarbij al onderstreept dat er weinig of geen exclusieve kijkers 

bereikt worden via de Franse zenders maar het inzetten van de 

reclameblokken van TF1 zal het mogelijk maken om sneller een 

kritische massa aan kijkers te bereiken.  

3. De commercialisatie van de ruimte op TF1 zal tenslotte aan de 

adverteerders en hun tussenpersonen de toegang verschaffen tot 

informatie over het kijkgedrag die tot op heden zeer beperkt was. In 

Franstalig België worden de Franse zenders immers gemeten met 

dezelfde nauwkeurigheid als de lokale zenders, maar de informatie 

die ter beschikking wordt gesteld van de reclamemarkt wordt 

opzettelijk ingeperkt. Het bereik wordt herberekend per kwartier op 

een beperkt aantal doelgroepen. Er worden geen nauwkeurige 

duplicatiegegevens gepubliceerd tussen Belgische en Franse zenders 

en we beschikken niet over een precieze tijdsaanduiding van de 

programma’s op de Franse zenders terwijl deze gegevens wel 

degelijk bestaan maar ze worden beschouwd als privé-eigendom en 

blijven dus ontoegankelijk voor de markt. Door de commercialisatie 

van TF1 op de Belgische markt zal deze informatie openbaar 

gemaakt worden omdat alle metingen en gegevens vergelijkbaar 

zullen worden met de beschikbare informatie van de lokale zenders. 

Dat houdt in: alle types van bereikcijfers met betrekking tot alle 
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vormen van programma’s of programmaonderdelen, reclameblokken 

of zelfs individuele reclamespots. Op die manier zal het volledige 

commerciële aanbod op strikt evenwaardige wijze vergeleken 

kunnen worden.  

Een aantal onzekerheden 

Er blijven drie onbekende factoren: het tijdstip van deze hypothetische 

introductie, het aandeel van het totale aanbod van de zender dat in België 

zou gecommercialiseerd worden, en uiteindelijk het commerciële en 

prijsbeleid dat van toepassing zou zijn. 

Wat het aanbod betreft, beschikt TF1 over een kolossaal 

programmarooster dat een enorm reclamevolume kan absorberen, maar 

waarschijnlijk staat de kwestie van de uitzendrechten in de weg: dit zou 

TF1 ertoe leiden om slechts een bepaalde fractie van het reclamerooster 

open te stellen voor de Belgische markt. Wat het commerciële beleid 

betreft zou de identiteit van de “verkozen” regie van het grootste belang 

zijn.  

De finale onzekerheid betreft de impact van deze -nog hypothetische- 

intrede op de omvang van het Franstalig audiovisuele landschap. Maar dat 

is een ander debat. 
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