
INHOUD

Een abonnement op digitale televisie is niet (alleen) een kwestie van financiële middelen. Digitale 

tv gaat meestal gepaard met een aanzienlijke extra hoeveelheid audiovisuele apparatuur, maar wij 

merken vooral een trend waarbij digitale tv veeleer in gezinnen met (veel) kinderen terug te vinden is. 

Uit de recente CIM-gegevens blijkt dat digitale tv dus een gezinskwestie is. En gezien het commerciële 

belang van een dergelijke doelgroep heeft dat zo zijn gevolgen voor de adverteerders.

Digitale televisie,             
een gezinskwestie

• De studie CIM… Radio levert voortaan betrouwbare en transparante informatie over de particuliere abonnees 

op digitale televisie. 

• Eén conclusie : ingaan op een aanbieding voor digitale tv gaat gepaard met een veelvoud aan technologische 

uitrusting… en met een groot gezin !

• Opgepast dus : gezinnen met kinderen, de favoriete doelgroep voor marketing, zouden dus weleens sneller 

kunnen overstappen op een “à la carte” tv-consumptie dan andere gezinnen. 

In een notendop
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1  Waarbij overigens de personen die in gezamenlijke woonvormen verblijven zoals ziekenhuizen, kloosters, gevangenissen, enz. 
uitdrukkelijk worden uitgesloten (zoals bij de andere CIM-studies). 

De penetratie van digitale televisie in België 

is in principe geen onmogelijk te vinden statis-

tiek. Zo komen wij in De Tijd van 16/05/2009 

te weten dat Belgacom TV in het eerste 

trimester van 2009 555.000 klanten telde, 

Teleneot (inclusief InDI) 780.000 en TV 

Vlaanderen 80.000. Het probleem is - zoals 

reeds blijkt uit de cijfers - dat deze aantallen 

algemeen en declaratief zijn. Bovendien 

maken zij geen onderscheid tussen klanten 

in een particuliere woning en deze in een 

collectieve infrastructuur (cafés, sportclubs, 

enz). Welnu, de zaak van de testwedstrijden 

Anderlecht-Standard van dit voorjaar 2009 

heeft er opnieuw op gewezen dat nogal 

wat klanten van Belgacom TV precies café-

houders waren…

 

De studie CIM TV heeft nochtans nood aan 

dit soort statistieken, meer bepaald over de 

penetratie van tv-apparatuur in particuliere 

gezinnen1. Waarom ? Gewoon om te weten 

of de aantallen personen die in gezinnen 

wonen met (bijvoorbeeld) kabeltelevisie en/

of een abonnement op digitale tv  en die 

behoren tot het voor de studie gebruikte 

panel van 1.500 gezinnen wel degelijk op 

één lijn zitten met het reële gewicht van deze 

categorieën. Tot hiertoe speelde de CIM 

Plurimediastudie deze rol als standaard, 

maar zij wordt als te traag beschouwd tege-

nover met name de zeer sterke opkomst 

van het digitale. De Plurimedia¬studie is 

gebaseerd op een jaarlijks staal van meer 

dan 10.000 personen en dekt een periode die bij benadering 

aanvangt bij het begin van de tweede helft van elk jaar en die 

afloopt aan het eind van de eerste helft van het volgende jaar. Deze 

studie wordt ten vroegste in september gepubliceerd, zodat zij 

informatie bevat waarvan een gedeelte al meer dan een jaar oud is : 

een duidelijk te lange termijn voor sommige opkomende trends!

Vandaar het ogenschijnlijk bizarre idee om vragen te stellen over 

televisie binnen de face-to-face van de studie Radio ! In deze 

oplossing zitten nochtans meerdere voordelen vervat:

• selectiemethodes van respondenten met een gelijkwaardige 

kwaliteit als deze van de Plurimediastudie

• een uitgebreid sample : ± 8.500 interviews per golf van 6 maanden

• een snellere publicatie, met een termijn van tweeënhalve maand 

tussen het einde van het veldwerk en het ter beschikking stellen 

van de cijfers

• en vanzelfsprekend de gebruikelijke transparantie van het CIM 

over de gebruikte methodes.

Met deze werkwijze is van start gegaan bij golf 17 (augustus-decem-

ber 2008) van het onderzoek CIM Radio. De gelegenheid om een 

stand van zaken op te maken van de tv-infrastructuur, de penetratie 

van digitale tv, maar ook van het profiel van de gebruikers ervan.

Met een penetratie van 99% vormt de aanwezigheid van een televisie 

in de Belgische gezinnen een nagenoeg algemeen verschijnsel. 

Binnen dit universum van personen die in deze tv-gezinnen wonen, 

bevindt een duidelijke meerderheid – bijna 59% - zich in een 

omgeving met slechts één ontvanger. De rest beschikt over minstens 

2 tv-schermen, waarbij een meerderheid (29%) twee televisies heeft, 

9% telt drie televisies in het gezin, de rest (3,5%) heeft duidelijk een 

veelvoud aan apparatuur (vanaf 4 ontvangers). Er komen iets vaker 

twee televisies en meer voor in de Vlaamse gezinnen dan aan de 

Franstalige kant. 

Wat betreft de ontvangstmodi heeft de kabel een overdonderende 

meerderheid : hij is evenwel meer verspreid in het noorden (95%) 

dan in het zuiden (84% penetratie). Met bijna 10% komt de toegang 
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box” wonen, dan geeft onderstaande grafiek de penetratie weer 

van de verschillende digitale televisieoperatoren. Zoals wij zien, zijn 

de twee belangrijkste - Telenet en Belgacom - niet echt nationale 

aanbieders te noemen : voor eerstgenoemde staat het noorden van 

het land voor meer dan 90% van de aansluitingen, terwijl de tweede 

een verdeling vertoont van 1/3 noorden - 2/3 zuiden. De andere zijn 

duidelijk beperkt tot één enkel taalgebied. De meest verrassende 

prestatie komt van Numéricable (ex Coditel) dat een penetratie van 

5% bereikt, terwijl zijn aanbod slechts enkele gemeenten in het 

Brusselse gewest bestrijkt. 

 

de toegang via satelliet veel meer verspreid in het zuiden, met een 

penetratie van 12%, tweemaal zoveel als het noorden.

U hebt het al begrepen : in een niet te verwaarlozen aantal tv-

gezinnen - ongeveer 8,8% op basis van personen - bestaan er twee 

ontvangstmodi voor televisie naast elkaar ! 

Zo’n 29% van de personen heeft een digi-

tale decoder2 (28% noorden, 30% zuiden 

ofwel een evenwichtige verdeling). Wat 

betreft PVR (omschreven als “op de televisie 

aangesloten recorder op harde schijf”), is 

er een lichte oververtegenwoordiging bij de 

Franstaligen, met een penetratie van 11% 

(minder dan 9% in het noorden). 

Als wij dit nu toepassen op het universum 

van personen die in een gezin “met settop 

tot televisie via de telefoonlijn (in België enkel 

vertegenwoordigd door Belgacom) duide-

lijk meer voor bij de Franstaligen (15%) dan 

bij de Nederlandstaligen (minder dan 6%). 

Ondanks het aanbod van TV Vlaanderen is 

INHOUD

2  Antwoord op de vraag “Beschikt u in uw gezin over minstens één televisietoestel dat uitgerust is met een numeriek decoder, 
een settop box of een digibox ?”

Penetration TV equipement 2nd half 2008
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Penetration (l)DTV providers 
in individual households 2nd half 2008

Tot zover de volumes. Gegevens die men 

nergens anders kan terugvinden en waar-

van wij natuurlijk uitkijken naar hun evolutie 

naarmate er nieuwe radio-enquêtes volgen. 

Dankzij het bestaan van deze verse en 

betrouwbare informatie kunnen wij evenwel 

ook de profielen opnieuw samenstellen 

van de gebruikers van de verschillende 

methodes. Onderstaande grafiek geeft 

hiervan een overzicht en bevat drie soorten 

gegevens :

• variabelen inzake apparatuur : aantal toestellen, ontvangstwijze, 

maar ook randapparatuur zoals video (VCR), dvd-lezers en 

dvd-writers, spelconsoles, enz.

• het abonnement op digitale tv-operatoren (waarbij enerzijds - 

rekening houdend met de fusies - IN.DI en Telenet omvat zijn en 

anderzijds Voo en Be TV)

• enkele identificatiegegevens omtrent de gezinnen, aangezien 

de vragen over deze apparatuur over hun aanwezigheid in het 

gezin gaan.
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• ook al worden deze gegevens niet vermeld in de gebruikte 

CIM-studie, kunnen wij er toch met redelijke zekerheid op inzetten 

dat bij de gezinnen met digitale televisie de kans groter is dat 

zij op technologisch vlak goed uitgerust zijn : toegang tot het 

internet, geavanceerde gsm’s, enz;

• de omvang van het gezin is doorslaggevender voor de meervoudige 

tv-apparatuur dan de maatschappelijke status van het gezin of 

het opleidingsniveau van het gezinshoofd, ook al houden deze 

gegevens onderling verband met elkaar ;

• voor het abonnement op een digitaal tv-aanbod primeert 

het geografische aspect : zoals wij hierboven zagen, is er geen 

echt nationaal aanbod op dat vlak.

Door de gebruikte techniek (vectoranalyse 

van de overeenkomsten) kunnen de cor-

relaties tussen variabelen redelijk precies 

worden geïdentificeerd. Ook enkele motive-

ringen kunnen hierdoor onder de aandacht 

worden gebracht :

• in de grootste gezinnen (4 personen 

en meer) is de kans duidelijk groter 

om er een gevarieerde tv-infrastruc-

tuur aan te treffen en/of spitstechnolo-

gische apparatuur (PVR, dvd-writer) ;

• de aanwezigheid van een digitale 

decoder behoort tot deze apparatuur 

waarmee men zich onderscheidt ;

Household profile TV infrastructure 
& DTV providers
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Wat is het gevolg van dit alles? 

Diegenen die meervoudige digitale 

apparatuur in huis hebben (en die boven-

dien grote mediaconsumenten zijn3) zullen 

wellicht de eerste massadoelgroepen 

vormen die nieuwe gedragingen zullen 

aannemen zoals op een niet-lineaire manier 

tv-kijken (“time shift viewing”), VOD, gebruik 

van interactiviteit, enz. En wij hebben gezien 

dat er heel veel kans is dat diegenen met 

meervoudige apparatuur zich in gezinnen 

met kinderen bevinden. 

Welnu, deze gezinnen met kinderen vormen 

een cruciaal segment voor de adverteerder :

• in 2006 stelde het instituut GfK vast dat zij 

46% vertegenwoordigden van de totale 

omzet aan convenienceproducten, terwijl 

hun gewicht in de totale bevolking slechts 

37% bedraagt ;

• zoals de regie IP aanstipt : “als er kinderen zijn in een gezin leidt 

dat ertoe dat men vaker naar de supermarkt trekt om terug te keren 

met een boodschappenpakket dat groter is dan gemiddeld”4;

• bij gezinnen met kinderen ligt het bezit (en dus de aankoop) 

van technologische producten 33 tot 45% hoger dan bij de 

gemiddelde Belgische bevolking. Kortom, een eveneens grotere 

consumptie van duurzame producten5.

… Er zullen binnenkort dus belangrijke veranderingen plaatsvinden in 

een essentiële doelgroep voor een niet onaardig aantal marketeers. 

Concreet zullen de adverteerders die zich op dit gezinssegment 

richten het volgende moeten doen: 

• van zeer nabij de ontwikkeling in het oog houden van nieuwe 

consumptiewijzen en van tv-consumptie in het bijzonder

• sneller dan voor de andere segmenten reclamemiddelen 

ontwikkelen waarin de nieuwe digitale tv-technieken vervat zitten : 

interactiviteit, video on demand, convergentie tv/internet, enz. 

3 Uit een in Frankrijk uitgevoerd onderzoek blijkt dat diegenen die meervoudige technologische apparatuur hebben, naast 
een niet te verwaarlozen audiovisuele consumptie - die weliswaar iets lager ligt dan bij de rest van de bevolking – ook grote 
persconsumenten zijn. Het is duidelijk een “mediafage” doelgroep. Bron : O. Lê Van Truoc en G. Saint Joanis Comment les 
nouveaux comportements multimédias influencent la consommation de la presse, uiteenzetting op de mediadagen  van het 
IREP 3-4/12/2008.

4 “Het gezin, stuwende kracht achter de consumptie”, Backstage, oktober 2008.
5 Bron : Backstage, oktober 2008. Gebaseerd op gegevens van het GfK van 2006. Wij merken dat een categorie zoals 

“Double income no kids”, die in principe aanzienlijke financiële middelen heeft, slechts voor 25% een overconsumptie van 
technologische producten vertoont.
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