
De Franse overheid heeft per 5 januari 2009 de publieke omroep France Télévisions verboden 

tussen 20u en 6u nog reclame uit te zenden. Hoewel deze beslissing uiteraard weegt op de Franse 

communicatiesector, hoeft de Belgische adverteerder er zijn slaap niet voor te laten. Als we de nieuwe 

regels voor 2009 retrospectief toepassen op het reclameaanbod van 2008 stellen we namelijk vast dat 

de gemiddelde Franstalige televisiekijker dit jaar slechts een zestal procent minder reclamespots zal te 

zien krijgen. Merken die zowel op de Belgische als op de Franse televisiezenders adverteren zien hun 

reclamecontacten via de Franse zenders hoogstens met 10% dalen. Want het is uiteraard TF1 dat het 

zwaarst doorweegt in de ‘overflow’ van Franse reclamespots op het Belgische televisiepubliek. 

Hervorming van de Franse 
openbare omroep in 2009 

 zal weinig gevolgen hebben voor de 
Belgische adverteerder 

De kijkcijfers zijn gebaseerd op het CIM TV-onderzoek. Voor de grote 

Belgische zenders vormt dit geen probleem: we beschikken zowel 

over de kijkcijfergegevens per seconde als over de zogenaamde 

‘horodotage’ (het exact meten van het uitzenduur en de duur van de 

reclame¬spots). Voor de buitenlandse televisiezenders beschikken 

we echter alleen over de zoge¬naamde ‘ratings’ per kwartier voor 

vooraf bepaalde doelgroepen. Dit betekent dus dat er een weging 

moet worden uitgevoerd om een schatting te verkrijgen van het 

kijkpubliek voor reclamespots, die meestal slechts kort duren. Voor 

Analyse van de overflow       
op basis van een schatting

Nochtans is het niet zo eenvoudig om een 

duidelijk inzicht te krijgen in die overflow 

van reclame die via Franse televisiezenders 

de Belgische huiskamers binnendringt. De 

informatiebronnen waaruit hiervoor wordt 

geput hebben namelijk niet alleen een grote 

invloed op de berekening van de kijkcijfers, 

maar ook op de registratie van de recla-

meactiviteiten.
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alle duidelijkheid: Belgische themazenders 

(zoals MCM) blijven hier buiten beeld. Voor 

de Franse televisiezenders beschikken we 

alleen over de kijkcijfers voor de grote zen-

ders die in de klassieke ‘packages’ worden 

aangeboden: TF1, France 2 en France 3. 

Zenders zoals M6, het Franse Canal+ of 

de verschillende zenders van TNT worden 

dus ook niet in beschouwing genomen.

Voor de database over de Belgische 

reclamespots gebruiken we de ‘pige’ CIM 

MDB. Voor Frankrijk ontvangen we van 

mediabureau Yacast de complete lijst van 

de reclame¬bood¬schappen die op TF1, 

France 2 en France  3, maar volgens hun eigen parameters. Die 

gegevens moesten dus eerst grondig manueel worden bewerkt 

om ze te kunnen inbrengen in het Belgische systeem. 

Om een lang verhaal kort te maken: deze analyse steunt 

gedeeltelijk op ruwe schattingen.Zowel wat de kijkcijfers als de 

nomenclatuur van de reclameactiviteiten betreft kunnen de Space-

schatting en de andere schattingen dus uiteenlopen.

op VT4. Op de zogezegd reclamevrije VRT-zenders krijgen kijkers 

dagelijks 8 minuten publiciteit op één en 4 minuten op Canvas 

voorgeschoteld.

Maar terug naar ons onderwerp. De meer dan 322.000 reclamespots 

die Yacast op de Franse televisiezenders telde vertegenwoordigen 

een behoorlijke zendtijd per dag. TF1 spant de kroon, daar krijgt u 

dagelijks vijf minuten meer reclame te zien dan op VTM. Maar ook 

de zenders van France Télévisions laten zich niet onbetuigd: zo ziet 

u op France 3 dagelijks evenveel reclame als op de commerciële 

zender Club RTL.

Reclamevolume ‘aangedikt’        
door de Franse televisiezenders

In de grafiek hieronder wordt de totale 

publiciteitsduur per televisiezender 

weergegeven (uitgedrukt in aantal minuten 

per dag), waarbij u een vergelijking kunt 

maken tussen de Vlaamse en de Franstalige 

zenders. Zoals u uit de grafiek kunt afleiden, 

ligt het reclamevolume per televisiezender 

in Vlaanderen relatief hoog, met meer dan 

twee uur reclame per dag op VTM, anderhalf 

uur op 2BE en bijna één uur en drie kwartier 

SPAC’ FRENCH TV IN BELGIUM 25INHOUD

Space_0042 newsletter_NL Interne25   25Space_0042 newsletter_NL Interne25   25 19/02/09   18:04:1919/02/09   18:04:19



INHOUD SPAC’ FRENCH TV IN BELGIUM 26

De maandelijkse evolutie van de publi-

citeitsduur op de Franse televisiezenders 

verloopt relatief gelijk voor TF1 en France 

2/France 3. Op basis van die gegevens 

kunnen we stellen dat de Franse markt eind 

2008 niet is vooruitgelopen op de nieuwe 

reclameregels voor de twee openbare zenders. De blauwe curve 

op de onderstaande grafieken geeft de publiciteitsduur weer indien 

de nieuwe regels vorig jaar al van kracht waren geweest. Voor 

France 2 zakt de gemiddelde duur van 76 tot 54 minuten per dag 

en voor France 3 van 65 tot 47 minuten. In beide gevallen stemt dat 

overeen met een daling van 28%.

Broadcast advertising minutes per month 2008

Broadcast advertising time per 24 hours 2008
Minutes per day

Space_0042 newsletter_NL Interne26   26Space_0042 newsletter_NL Interne26   26 19/02/09   18:04:2019/02/09   18:04:20



INHOUD SPAC’ FRENCH TV IN BELGIUM 27

Het totale reclamevolume ligt hoger in het 

zuiden van België dan in het noorden, 

zoveel is duidelijk. Onze schatting van het 

aantal reclamespots die een gemiddelde 

tv-kijker dagelijks krijgt te zien ligt bijna twee 

keer hoger in Wallonië (59 spots) dan in 

Vlaanderen (30). Anders gezegd: tijdens 

een gewone week heeft een Franstalige 

kijker bijna dubbel zoveel reclamespots 

gezien als zijn Vlaamse buur. Dat verschil 

is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de overflow van de Franse 

televisiezenders. Als we onze analyse namelijk beperken tot de 

Belgische zenders, krijgen we heel gelijklopende cijfers te zien 

aan weerszijden van de taalgrens : 33 spots per dag en 144 per 

week voor de Franstaligen, net iets meer dan de Nederlandstalige 

tv-kijkers.

Als we de hervormingsregels toepassen op 2008 blijkt ook dat 

het aantal spots bekeken door een gemiddelde Franstalige in de 

leeftijdscategorie van 15 tot 54 jaar 1 slechts met 6% zou dalen.

1 Alle hier vermelde kijkcijfergegevens hebben betrekking op de leeftijdscategorie van 15-54 jaar.

Estimated number of spots seen 2008
15-54 years

Wat het aantal uitgezonden reclameberichten 

betreft doen de Franse zenders het niettemin 

uitstekend, want zij halen de hoogste 

scores (zoals u kan zien in de grafiek 

hieronder). De absolute recordhouder is 

evenwel TF1, maar zelfs France 2, per slot 

van rekening een openbare zender, stuurt 

evenveel reclamespots de ether in als een 

commerciële zender als RTL-Tvi ! We concluderen bovendien ook 

dat Franse reclamespots over het algemeen minder lang duren dan 

die op Belgische televisiezenders, aangezien de grafieken over de 

publiciteitsduur hierboven een ander beeld gaven. We vermelden 

er hier nog even bij dat de cijfers die in de grafiek hieronder tussen 

haakjes staan het gemiddelde aantal spots weergeven in de 

periodes die nog toegelaten zijn vanaf januari 2009, met een daling 

van ongeveer 28% dus. 
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Ondanks het vrij grote reclamevolume op 

de Franse openbare zenders zal de recla-

mebeperking op hun schermen wel een 

impact hebben in België, maar één waar  

de gemiddelde (Belgische) kijker weinig van 

zal merken.

Hoewel ze zich de kampioenen tonen op het 

vlak van het uitzenden van publiciteit voeren 

de Franse zenders niet noodzakelijkerwijs 

alle klassementen aan op het vlak van de 

ontvangst van reclameboodschappen. Als 

we alle reclamecontacten verdelen over de 

Franstaligen tussen 15 en 54 jaar zien we dat TF1 met zijn erg 

grote volume deze keer wel de eerste plaats opeist, gevolgd door 

RTL-TVi en (op grote afstand) de eerste zender van de RTBF. De 

grootste twee zenders van France Télévisions zijn slechts goed 

voor 17% van de reclame-impact, ondanks het feit dat ze 24% van 

het aantal uitgezonden spots voor hun rekening nemen. 

TV South 2008: overview total ad volume
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Duidelijk overwicht       
voor de Belgische merken...

In 2008 (net zoals in de vorige jaren) 

vertegenwoordigden de Belgische merken 

die ook in Frankrijk worden gemarketed 

slechts een minderheid: niet meer dan 8,6%. 

Maar de merken die zowel op de Franse 

als op de Belgische zenders te zien waren 

vertegenwoordigen wel 1/3 van het totaal 

aantal reclamecontacten. Met andere woorden: het gaat om een 

minderheid met een grote activiteit. Relatief grote adverteerders, dus!

Van de 3.422 merken die in onze database voor de Belgische en de 

Franse televisiezenders zijn opgenomen zijn de meeste alleen aanwezig 

op onze nationale zenders. We stellen ook vast dat de producten die 

op de Belgische televisiezenders (noorden en zuiden) actief zijn 30% 

vertegenwoordigen van het totaal aantal contacten.

Brands TV Strategies Belgium 2008

Bijna 19% van de geïnventariseerde mer-

ken voerden alleen reclame op de Franse 

televisiezenders. Zij hebben dan ook een 

beperkte impact, aangezien ze slechts 

19% van het totaal van de reclamecon-

tacten uitmaken. Toch mag deze relatief 

zwakke positie niet worden onderschat. In 

hun aanbod vinden we dan ook vrij veel producten of diensten die 

uitsluitend op de Franse markt worden aangeboden (bv. banken, 

telecom- en/of mediabedrijven zoals TNT), maar ook producten 

voor courant gebruik die beschikbaar kunnen zijn in de Belgische 

groothandel. En dan zijn er ook nog de typisch Franse artikelen die 

ook makkelijk verkrijgbaar zijn voor Belgen in de grensstreken van 

Aarlen tot Kortrijk.  
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Voor die adverteerders die zowel op de Bel-

gische als op de Franse televisiezenders 

actief waren, was het belang van France 

Télévisions in 2008 vrij beperkt : 14% van 

het totaal aantal contacten, ofwel de helft 

van het aantal contacten die via TF1 tot 

stand kwamen. 

 

Weekly TV activity 2008

... maar een duidelijk merkbare bijdrage        
van de Franse zenders

De producten van de Belgische adverteer-

ders die mee genieten van de overflow van 

de Franse televisiezenders krijgen aanzien-

lijk meer zichtbaarheid, zo blijkt uit de gra-

fiek hieronder. Als we ons beperken tot de 

Belgische televisiezenders stellen we vast 

dat een merk gemiddeld 8 weken per jaar 

gemarketed wordt (eerder 9 in het noor-

den van het land en eerder 8 in het zuiden). 

Terwijl de wekelijkse gemiddelde druk tijdens die actieve periode 

vergelijkbaar is (ongeveer 50 GRPs), stijgt die waarde met 27% 

wanneer ook rekening wordt gehouden met de overflow van de 

Franse televisiezenders. Voor de merken die in het zuiden van het 

land aanwezig zijn en op de Franse en de Belgische televisiezen-

ders worden getoond, is de actieve periode veel ruimer (ongeveer 

15 weken). Bovendien zijn ze bijna 50% zichtbaarder ten gevolge 

van de effecten van de Franstalige televisiezenders op het vlak van 

de reclamecontacten.
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Breakdown contacts for brands 
with French spill-in 2008

Als we de gegevens van 2008 herwerken 

op basis van de nieuwe regels voor France 

Télévisions dalen de reclamecontacten voor 

de 250 merken met reclamespots in beide 

landen met ongeveer 10%. De impact daar-

van op de verdeling van de contacten wordt hieronder gedetailleerd 

weergegeven: TF1 en de Belgische televisiezenders winnen elk 

twee procentpunten, procenten die France 2 en France 3 moeten 

inleveren. Een aardverschuiving zouden we deze ontwikkeling dan 

ook niet meteen noemen...

 

Breakdown contacts for brands 
with French spill-in 2008 as in 2009
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Net als in 2007 zijn er veel meer merken die 

exclusief op TF1 adverteren dan merken 

die hun reclamespots alleen op France 

Télévisions  laten zien: respectievelijk 70 en 

3 merken op een totaal van 250. Bovendien 

merken we op dat de 3 exclusieve merken voor France Télévisions 

in 2008 niet alleen in prime time adverteerden. Met andere woorden: 

deze producten zullen ook onder de nieuwe regelgeving nog op 

France Télévisions worden gepromoot.

(Nog?)        
geen revolutie...

U merkt het: de beslissing om reclame in 

prime time te bannen op France Télévisions 

heeft geen verregaande gevolgen voor 

de adverteerders – en al zeker niet voor 

de Belgen onder hen. Aangezien niet 

alleen TF1 profiteert van de hervorming 

zal de nieuwe regelgeving van de Franse 

overheid er allicht voor zorgen dat de Franstalige Belgische kijker 

iets meer publiciteit krijgt voorgeschoteld. Maar die toename zal 

heel waarschijnlijk zeer beperkt blijven. Kortom, de eerste fase van 

de hervorming van de Franse openbare omroep (in een tweede 

fase zal reclame volledig worden afgeschaft vanaf 2012) leidt niet 

meteen tot een revolutie – toch niet aan deze kant van de grens.

2  Ne sont considérées évidemment que 3 chaînes : les “exclusifs  TF1” peuvent aussi être présents sur des télévisions non 
accessibles pour cette analyse (voir plus haut).
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