
Eind deze zomer lanceert Alfacam een nieuwe zender: generalistisch, zowel digitaal als analoog, 

met nationaal bereik en in principe zelfs in de twee landstalen (een primeur op de Belgische markt). 

Die nieuwe zender zal luisteren naar de naam EXQI, die momenteel al wordt gedragen door twee 

themazenders (EXQI Sport en EXQI Culture). Een zeer gewaagde zet, bovendien met een vooropgesteld 

kijkeraandeel dat ons zeer moeilijk haalbaar lijkt.

EXQI,         
de gewaagde lancering van 

een nieuwe, generalistische zender 
met nationaal bereik
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•  De toekomstige nationale en generalistische zender EXQI mikt op hoog kijkeraandeel

•  Vooral in Vlaanderen heeft de zender een onbetwistbaar potentieel en zal het aangekondigde aanbod wellicht op 

een zeker succes kunnen rekenen…

•  … in het zuiden van het land lijkt zijn positie echter veel minder gewaarborgd, met een uit de toon vallend 

programma-aanbod

•  Het commerciële plaatje oogt in ieder geval aantrekkelijk en het concept wordt verdedigd door een zeer 

professionele speler in de tv-wereld.

•  De hamvraag: van wie zal EXQI kijkers afsnoepen? Aan de VRT in het noorden en de Franse zenders in het zuiden 

In een notendop
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Potentieel is er wel degelijk, vooral in het 

noorden van het land. Zo bereiken de 

Vlaamse commerciële zenders op een 

doorsnee dag samen iets minder dan de 

helft van de 18- tot 54-jarigen. Tel daar de 

zenders van de VRT bij en het potentieel 

stijgt met een 14-tal procentpunten tot een 

totaal dat dicht bij het totale tv-bereik (64%) ligt. Op weekbasis 

bereiken de commerciële zenders iets meer dan 80% van het 

kijkpubliek, maar weet de VRT toch nog ongeveer 7% (of 200.000 

kijkers) exclusief aan zich te binden. Vooral hier schuilt dus duidelijk 

het potentieel van de nieuwe EXQI-zender : de commerciële 

zenders trekken zeker nog geen ‘volle zalen’ voor de adverteerders.

Een zeker potentieel,          
een aantrekkelijke ‘pricing’

North: potential reach

In het zuiden lijkt het potentieel minder 

groot. De Belgische Franstalige zenders 

zijn samen goed voor een gemiddelde 

dagelijkse penetratie van iets meer dan 

50%. Op weekbasis bereikt dezelfde groep 

zenders meer dan 80% van de 18- tot 

54-jarigen. Voegen we daar de ‘andere Franstalige zenders’ bij 

(vooral de ‘grote’ buitenlandse kanalen TF1, France 2 en France 3, 

maar ook enkele zenders met een kleiner publiek), dan merken we 

een stijging van minder dan 8 procent op een doordeweekse dag 

(ofwel ± 170.000 kijkers) en van 3 procent op weekbasis (ongeveer 

67.000 kijkers).
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South: potential reach

Er is dus duidelijk een potentiële afzetmarkt 

voor de nieuwe zender. Een markt die ze 

willen aanboren met aantrekkelijke bruto 

tarieven, die 25 tot 30% onder het gemid-

delde van de bestaande zenders liggen. Als we de cijfers voor 

het noorden en het zuiden samennemen en bijstellen voor een 

nationaal beeld, dan liggen hun bruto tarieven zelfs 40% lager dan 

die van de bestaande zenders.

EXQI planned cost per GRP
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1  Bron : “Ik kan niet blijven wachten op werk van vtm en VRT [interview Gabriel Fehervari]”, De Morgen, 06/03/2009.

North: current situation audience shares

Waar gaan ze al deze kijkers halen ? Wie 

zal het zeggen? Wij vermoeden alvast 

dat ze in Vlaanderen eerder kijkers zullen 

afsnoepen van de commerciële zenders (en 

wat er overblijft aan buitenlandse kanalen) 

dan van de VRT in zijn huidige vorm. De voorbeeldprogrammering 

die wij hebben kunnen inkijken doet wel denken aan de VRT, maar 

het publiek van de openbare zenders lijkt momenteel zo honkvast 

dat een massale afvalligheid weinig geloofwaardig lijkt.

Het vooropgestelde doel is een kijkeraan-

deel van 20%. Zelfs voor de generalistische 

zender en de themazenders1 samen ligt de 

lat daarmee wel zeer hoog. Ter illustratie 

vindt u hieronder een diagram van het 

‘schermgebruik’ (screen usage) van de 

18- tot 54-jarigen, het doelpubliek van EXQI. 

In Vlaanderen is het ‘live’ gebruik van de televisie goed voor meer 

dan 90% van de kijktijd, verdeeld over de verschillende kanalen.

Zoals u kunt zien in het ‘Live TV’-diagram voor Vlaanderen hier-

onder zou de nieuwe EXQI-zender met een kijkeraandeel van 

20% dus ongeveer op het huidige niveau van één en VTM komen 

te staan…

Kijkeraandeel van 20% :           
een realistische doelstelling ?
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Possible audience switches

De uitdaging is zo mogelijk nog groter 

aan Franstalige zijde, waar EXQI met een 

aandeel van 20% meteen marktleider zou 

worden. En dat op een zeer concurrentiële markt waar live TV al 

minder aanwezig is dan in Vlaanderen en waar het tv-landschap 

wordt verdeeld onder een groot aantal belangrijke spelers.

South: current situation audience shares
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Als we ons opnieuw aan een voorspelling 

wagen, lijkt het ons dat EXQI ook hier zijn 

publiek eerder zal halen bij de Belgische 

zenders dan bij de Franse, hoewel Alfacam 

precies deze laatste als grootste slachtoffers 

bestempelt. Wellicht zullen ze ook kijkers 

afsnoepen van de kleinere Franstalige zenders 

(buiten het trio TF1+France2+France3 dus). 

We halen hier drie redenen aan :

1.  De aangekondigde projecten voor de 

generalistische EXQI-zender zijn momen-

teel concreter voor de Nederlandstalige 

vleugel dan voor de Franstalige.

2.  Het is duidelijk dat EXQI zich eerder zal richten op eigen en lokale 

Belgische producties, maar vooralsnog wijst niets erop dat dit 

type producties meer aanslaat bij de Franstaligen.

3.  De grote Franse zenders hebben een stevig verankerde traditie 

(die teruggaat tot de jaren ’70) op de Belgische Franstalige markt : 

ze zullen misschien wel wat terrein moeten prijsgeven, maar een 

scenario zoals bij VTM in 1989 - waarbij de Nederlandse zenders 

nagenoeg helemaal uit de Vlaamse huiskamers werden 

gebannen - is een utopie.

 

Possible audience switches

Hoewel Alfacam een grondige studie heeft 

laten uitvoeren naar het potentieel van zijn 

nieuwe zender, zijn er geen overtuigende 

elementen die wijzen op een aanzienlijk 

potentieel in Wallonië.

Hoe dan ook, zelfs op 3 jaar lijkt een kijker-

aandeel van 20% aan beide zijden van de 

taalgrens wel zeer hoog gegrepen. Recente lanceringen hebben 

aangetoond dat het kijkeraandeel van nieuwe zenders zich pas na 

12 tot 18 maanden stabiliseert. Een vergelijkbaar aandeel halen 

in het noorden en het zuiden van het land zou een heuse ‘tour 

de force’ zijn. Ook een aandeel van om en bij de 10% na 18 tot 

24 maanden zou al een grote prestatie zijn. Tenzij de Belg zijn 

kijkgedrag helemaal gaat omgooien uiteraard!

19INHOUD SPAC’ EXQI 



Kortom, we kunnen stellen dat het EXQI-

project over heel wat troeven beschikt :

•  aantrekkelijke bruto prijzen

•  een commercialiseringsmodel gebaseerd 

op een gewaarborgd publiek, wat de 

risico’s voor adverteerders verkleint

•  de wil om onderbrekingen voor publiciteit 

te beperken

-  reclameblokken van maximaal 3 minuten

-  een openheid ten opzichte van partner-

ships met adverteerders en hun aanwe-

zigheid in de programma’s

•  het plan om als eerste een nationaal 

aanbod uit te werken is lovenswaardig

•  Alfacam beschikt over een benijdenswaar-

dige internationale ervaring en reputatie 

als het op tv-producties en het aantrekken 

van kijkers aankomt

•  de nieuwe zender kan zich beroepen op 

een zeer gesofisticeerde studie - die doet 

denken aan de grote Censydiam-studies 

die in de jaren ’90 geleid hebben tot de 

heropleving van de VRT (TV en radio) 

- en zou zo wel eens kunnen slagen 

waar anderen faalden : de zogenaamde 

“unserved audiences” binnenhalen

•  tot slot bewijst het concept via meerdere 

media (klassieke, mobiele & internet-tv), 

meerdere kanalen (analoog + digitaal) 

en meerdere thema’s (de nieuwe genera-

listische zender, de bestaande zenders EXQI Sport en EXQI 

Culture, en de zenders Lifestyle en News die later zullen volgen) 

dat EXQI helemaal mee is met zijn tijd.

Helaas heeft de nieuwe zender volgens ons ook meer dan één 

achilleshiel :

•  de huidige crisis kan leiden tot een prijzenoorlog : het voordeel van 

de lage bruto prijzen kan wegsmelten als de concurrentie besluit 

om hun prijzenstrategie te herzien

•  het commercialiseringsmodel beroept zich op een toegang tot het 

audimetrische systeem van bij de lancering van de zender… en 

op grote kijkeraandelen! 

•  op het ogenblik waarop we dit schrijven, is het nog niet zeker dat 

EXQI toegang zal hebben tot de analoge kabel2 (terwijl nog maar 

iets meer dan 30% van de Belgische huiskamers beschikt over 

digitale tv), waardoor het potentiële kijkerspubliek plots een heel 

stuk kleiner wordt 

•  de grote expertise van Alfacam ligt in de productie, niet in het 

uitzenden

•  de programma-inhoud lijkt ons beter afgestemd op het Vlaamse 

dan op het Franstalige landsgedeelte

•  tot slot kunnen we ons afvragen of het potentieel dat werd ontdekt 

in de haalbaarheidsstudie wel echt bestaat.

In de huidige tijden van economische onzekerheid is het bovendien 

niet ondenkbaar dat adverteerders de voorkeur zullen geven aan 

vaste waarden en dat de historische zenders hen daar ook toe 

zullen aanzetten… Voor EXQI is momenteel maar één ding zeker : 

makkelijk wordt het alleszins niet.

Eén ding is zeker :            
het wordt moeilijk !

2 In ieder geval aan Vlaamse zijde : “Telenet roept Exqi op het matje”, De Morgen 24/02/2009.
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