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Afgezien van de schaarse informatie 

uit de pers - die overigens weinig 

bruikbaar is door haar verklarende 

karakter en haar herkomst (namelijk 

de operatoren zelf) - bestaan er weinig 

gegevens om de penetratie van digitale 

televisie in België in kaart te brengen. 

Gelukkig is er het CIM tv-onderzoek, 

dat wel een gedetailleerd beeld geeft 

van de verspreiding van digitale tv in 

onze huiskamers. Een uniek tool om de evolutie van deze 

business te bestuderen, met inbegrip van de noord/zuid-

verhoudingen, waar zelden over gesproken wordt in de 

pers. Door deze studie kunnen we bovendien de impact 

van de media-investeringen van alle grote spelers onder 

de loep nemen. Onze analyse toont alvast aan dat er op 

het vlak van digitale televisie twee overduidelijke duopolies 

bestaan (één in elke taalregio) en dat de marktleiders er met 

kop en schouders bovenuit steken, zeker in het noorden, 

waar de positie van Telenet onaantastbaar lijkt.

Digitale tv en reclame in de media, 

In een notendop

een verhaal vol contrasten

• De CIM tv-gegevens laten ons toe om de evolutie van digitale televisie meer in detail te bestuderen.

• Doordat deze gegevens per maand berekend worden, kunnen we nagaan welke impact de 

mediasupport van de belangrijkste spelers heeft op hun penetratie.

• Uit deze gegevens blijkt de sterke positie van de marktleiders, zowel in het noorden als het zuiden : 

ondanks een soms heel beperkte reclameondersteuning weten ze hun suprematie op de markt van 

de digitale tv te handhaven of zelfs licht te verbeteren.

• In het zuiden hanteert challenger Voo een totaal andere strategie dan de marktleider, wat Belgacom 

TV niet doet in het noorden, terwijl ze daar net de challenger zijn.

• Enige voorzichtigheid is wel geboden : de CIM-gegevens zijn dan wel nauwkeurig, maar niet 

onfeilbaar.
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De evolutie van digitale televisie opvolgen 

is geen gemakkelijke opgave. Gelukkig 

werpen de CIM tv-gegevens iets meer 

licht op deze markt. Naast de gegevens 

over het kijkgedrag van de 1.500 gezinnen 

(750 in het noorden en 750 in het zuiden) in 

het panel, registreert de CIM tv-studie ook 

hun volledige tv-uitrusting. De ideale basis 

dus om de evolutie van de penetratie van 

digitale televisie haarfijn in kaart te brengen. 

We hebben het al eerder gemeld : sinds 

eind 2009 beschikt meer dan de helft 

van de personen in het CIM tv-panel in 

het noorden over digitale tv. Een aandeel 

dat in april 2010 al richting 60% ging. De 

CIM TV :          
waardevol, maar niet onfeilbaar

Noorden : de (vruchteloze ?)       
inspanningen van Belgacom TV

Met twee beperkingen :

• we werken met een relatief kleine steekproef, ook al wordt de 

coherentie ervan geregeld gecontroleerd met andere, ruimere 

gegevens (waaronder de variabelen inzake tv-uitrusting) ;

• de gebruikte CIM tv-gegevens hebben betrekking op individuen, 

niet op gezinnen. Aangezien gezinnen uiteraard niet allemaal 

even groot zijn, is de impact op de penetratie bij individuen dan 

ook groter bij grote dan bij kleine gezinnen.

Momenteel is dit echter de enige manier om de opmars van digitale 

tv in België en de bijhorende reclamemogelijkheden van dichtbij te 

bestuderen.

‘business’ van de digitale televisie is dus in volle expansie, met 

aan Vlaamse kant een duidelijk overwicht voor Telenet met een 

penetratie van ongeveer 45%. Belgacom haalt nog ongeveer 

13%, maar de andere operatoren krijgen hier met minder dan 2% 

nauwelijks voet aan de grond.
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Door de huidige groeitrend in Vlaanderen 

door te trekken - er daarbij van uitgaand 

dat de groei niet zal gaan stagneren op een 

bepaald moment - kunnen we ongeveer 

het moment bepalen waarop een volledige penetratie bereikt 

wordt. Volgens die berekening zouden in mei 2011 alle Vlaamse 

huiskamers beschikken over digitale televisie. 

TV North: projected trend digital TV

TV North: evolution penetration digital TV
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Maar laten we ons richten op de huidige 

situatie en marktspelers. Zoals de 

onderstaande grafiek toont, gaat het 

aandeel van Telenet in het CIM tv-panel 

er sinds begin 2007 elke maand met 

ongeveer één punt op vooruit. Een groei 

Ondanks zijn positie van challenger in het 

noorden van het land, blijft ook Belgacom TV 

daar groeien. En bovendien aan eenzelfde 

ritme als de marktleider : gemiddeld 5,6 % 

die op het eerste gezicht niet direct gelinkt kan worden aan de 

media-investeringen van het bedrijf. Relatief gezien echter stijgt 

de aanwezigheid van Telenet maandelijks gemiddeld met zo’n 

6 % als de mediazichtbaarheid gemiddeld met 10 % toeneemt. De 

toename van de investeringen lijkt dus toch het penetratieaandeel 

op sleeptouw te nemen.

per maand. Daar staat wel een veel hogere prijs tegenover : in de 

bestudeerde periode steeg de mediazichtbaarheid gemiddeld 

met 60 % per maand ! 

Penetration North vs media value
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Penetration North vs media value

Over het algemeen hanteren beide spelers 

een vrij vergelijkbare strategie : een mediamix 

met een uitdrukkelijke focus op televisie zelf 

(bij beide 70 % van de zichtbaarheid) en een 

radioaanwezigheid van 8 % voor Belgacom 

TV en 9 % voor Telenet. Op het vlak van 

internetreclame lopen de strategieën echter 

uiteen : maar liefst 10 % bij Telenet en 

slechts 2 % bij Belgacom TV. 

Telenet is overduidelijk marktleider : van alle personen die tijdens het 

bestudeerde halfjaar overschakelden op digitale televisie, opteerde 

77 % voor Telenet, zoals blijkt uit de onderstaande grafiek. Hoewel 

het aandeel van Telenet in de investeringen van de sector nochtans 

aanzienlijk lager ligt (ongeveer 51 %), vertonen de twee metrieken een 

vrij gelijklopende groeitrend. Een heel ander verhaal bij Belgacom TV, 

waar de groei van het aandeel in de investeringen (SOV of ‘Share of 

Voice’) zich vertaalt in een stagnerend marktaandeel (SOM of ‘Share 

of Market’). Terwijl de groei van de eerste parameter nochtans vaak 

gepaard gaat met een stijging van de tweede1.

 

1 Zie “Enkele tips voor adverteerders die ‘rich and famous’ willen worden” in Spac’Essentials maart-april 2007. Een analyse van 
de doeltreffendheid van 128 reclamecampagnes wees uit dat succes vaak verzekerd is als de Share of Voice hoger ligt dan 
het marktaandeel. Maar geen regel zonder uitzondering...
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Digital TV North Share of voice/
Share of market

In het zuiden komt de kaap van de 50 % 

(nu pas) in zicht. Met een aanwezigheid van 

bijna 30 % in april 2010 is Belgacom TV hier 

Belgacom TV marktleider           
in het zuiden

afgetekend marktleider, ver voor Voo (ongeveer 12 % volgens de 

laatste cijfers). De ‘andere’ operatoren zijn samen goed voor 8 % en 

hebben hier dus meer voet aan de grond dan in Vlaanderen.

 

TV South : evolution penetration digital TV
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Een vergelijking van de mediasupport en de 

penetratie (zie onderstaande grafiek) toont 

dat Belgacom TV de voorbije maanden 

terrein heeft gewonnen op het vlak van 

penetratie, zonder echte stijging van de 

reclameaanwezigheid. Die laatste vertoont 

zelfs een dalende trend, ondanks een 

‘opstoot’ van tijd tot tijd. 

De mediamix van Belgacom TV ziet er in het Franstalige lands-

gedeelte ongeveer hetzelfde uit als in het noorden : televisie gaat 

lopen met het leeuwendeel (68 %), gevolgd door kranten (13 %) 

en radio (12 %). Ook hier moet internetreclame het stellen met een 

magere 2 %.

Penetration South vs media value

Voo gooit het over aan andere boeg met een 

mediasupport die sinds vorig jaar aanzienlijk 

in de lift zit (na een lange zomerpauze). Voo 

speelt zijn rol van challenger ook uit in de mediakeuze met een 

volledig andere mix dan Belgacom TV : 29 % televisie, 26 % radio 

en 20 % kranten.
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Een vergelijking van de SOV en het geraamde 

marktaandeel van de twee grote spelers op 

de Franstalige markt wijst op een scherpe 

tegenstelling. Bij Voo volgt het marktaandeel 

wel enigszins de zeer sterke groei van de mediazichtbaarheid, 

maar aan een minder gestaag ritme. Ondertussen lijkt Belgacom 

TV te profiteren van zijn positie als marktleider : ondanks het steeds 

dalende aandeel in de investeringen blijft het marktaandeel stabiel.

Penetration South vs media value

Digital TV South Share of voice/
Share of market
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Als uitsmijter voorspellen we ook voor het 

zuiden de evolutie van de penetratie van 

de digitale televisie. Als we de huidige 

groeitrend globaal doortrekken, zonder 

vertraging of stagnering, zou in november 2011 een totale dekking 

bereikt worden. Kort voor de finale deadline dus, want normaal 

zou de analoge televisie begin 2012 definitief uit de ether moeten 

verdwijnen.

TV South: projected trend digital TV

Of Telenet en Belgacom TV hun respectieve 

marktleiderposities zullen kunnen behouden, 

is koffiedik kijken. Voo lijkt alvast in zijn 

kansen te geloven, met de invoering van 

de Voocorder (decoder met harde schijf) en 

Wordt vervolgd…         

daarna de ‘triple play’. In het noorden van het land heeft Belgacom 

TV met zo’n ‘triple play’-aanbod nochtans nog geen potten kunnen 

breken, volgens onze cijfers. Voo pakt wel uit met vrij ambitieuze 

reclame-inspanningen en gooien het daarbij over een andere boeg 

dan de marktleider, wat de groeitrend een duwtje zou kunnen geven.  
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